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Puji Syukur kepada Allah SWT karena memberikan kesempa-

tan kepada Penulis untuk menerbitkan sebuah buku yang berjud-

ul “Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 

1945”. 

Reformasi politik pasca berakhirnya Pemerintahan Orde Baru 

yang ditandai dengan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden 

Republik Indonesia Kedua pada tanggal 21 Mei 1998 membawa pe-

rubahan besar dan mendasar terhadap praktek ketatanegaraan di 

Indonesia. Perubahan besar itu dimulai dengan amandemen UUD 

1945 mulai tahun 1999 sampai tahun 2002. 

Buku ini merupakan pokok-pokok pemikiran terkait bidang Hu-

kum Ketatanegaraan pasca dilakukannya amandemen UUD 1945.  

Materi tulisan ini dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu: Ba-

gian I tentang Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945. 

Pada bagian ini mengupas organ-organ kekuasaan negara khususnya 

kekuasaan yudikatif pasca Amandemen, terdiri dari:

1. Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen 

UUD 1945.

2. Sistem Peradilan Indonesia

3. Perjuangan Mahkamah Agung Untuk Independensi 

Peradilan

KATA 

PENGANTAR
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4. Administrasi Peradilan dibawah Mahkamah Agung  sebagai 

Awal Reformasi Peradilan.

5. Mengawal Kehormatan Hakim dengan Komisi Yudisial.

6. Pengawasan Publik Terhadap Mahkamah Agung. 

Bagian II tentang dan Demokratisasi di Indonesia Pasca Aman-

demen UUD 1945. Pada Bagian ini, memuat pemikiran tentang 

demokratisasi, otonomi daerah, dan pemilihan umum di Indonesia 

pasca Amandemen UUD 1945, yaitu:

1. Reformasi Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Keniscayaan

2. Perselisihan Sengketa Pemilu Sebagi Saluran Frustasi Sosial.

3. Pemeriksaan Pelanggaran Pemilukada Di Mahkamah Kon-

stitusi

4. Realisasi Otonomi Daerah Sebagai Agenda Pemerintahan 

Gusdur

5. Menagih Janji Peran Parlemen Lokal Dalam Pemberantasan 

Korupsi Di Daerah.

Bagian III  tentang Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Kontitu-

si, memuat bahasan berkaitan dengan perlindungan hak asasi ma-

nusia, yaitu:

1. Perlindungan Hak-Hak Warga Negara Dalam Kerangka 

Negara Hukum Yang Demokratis.

2. Sengketa Warga Negara Melawan Pemerintah Di Mahka-

mah Konstitusi

3. Perlindungan Hak Konstitusional Tersangka Dalam Proses 

Peradilan: Melihat Praktek Pada Era Orde Baru 

4. Menuntaskan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu 

Bagian IV  tentang  Arah Pembaruan Pendidikan Tinggi (Hu-

kum) yang memuat 

kajian tentang :

1. Pengaruh Reformasi Kekuasaan Yudikatif Pasca Amande-

men UUD 1945 Terhadap Kurikulum HTN.

2. RUU BHP Dan  Hak Partisipasi Pendidikan.

3. Eksistensi Yayasan Penyelenggara Pendidikan Dalam 

Bayang-Bayang RUU BHP.
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Bagian V Tentang Hukum dan Masyarakat, merupakan bagian 

buku yang memuat kumpulan tulisan tentang tema-tema hukum 

yang berkembang di masyarakat, yaitu:

1. Aspek Sosio-Legal “Contempt of Court”, Kritisi terhadap 

Ketentuan Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (con-

tempt of court) dalam RUU KUHP.

2. Penerapan Hukuman Mati: Studi Analisis Pengujian UU 

No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945.

3. Pemberantasan Korupsi, di antara  Pengalaman MK dan 

Kapasitas DPRD

4. Catatan Tentang Pasal-Pasal Krusial dalam RUU Pemerik-

saan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Meski belum sempurna, tetapi Penulis berharap, buku ini dapat 

memberi manfaat kepada akademisi dan praktisi hukum dan mem-

berikan kontribusi baik dalam kajian ilmu hukum, proses legislasi, 

maupun dalam penegakan hukum di Indonesia. 

Jakarta, 1 Maret 2021

Penulis,

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H.,M.H. 
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A. PEMIKIRAN UMUM

Reformasi politik di Indonesia pasca pengunduran diri Soehar-

to sebagai Presiden Republik Indonesia Kedua pada  21 Mei 1998 

membawa perubahan besar dan mendasar terhadap praktek keta-

tanegaraan di Indonesia. Perubahan besar itu dimulai dengan aman-

demen UUD 1945 mulai tahun 1999 sampai tahun 2002. Perubahan 

dimaksud baik berupa perubahan peta politik kekuasaan di antara 

kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif serta proses “check-

and-balance” di diantara kedua cabang kekuasaan negara. 

Pasca amandemen UUD 1945 terjadi pergeseran “significant” 

terkait porsi peran DPR-RI dalam penyelenggaraan politik negara. 

Di era Orde Baru peran DPR-RI lebih dikonotasikan sebagai “rub-

ber-stamp”, atau hanya “pemberi persetujuan terhadap apapun ke-

bijakan pemerintah’. Saat ini DPR-RI lebih bertaji politik. Fungsi 

anggaran, legislasi, dan pengawasan menjadi domain DPR-RI yang 

sangat kental dipraktikkan. Proses “fit-and-proper test” terhadap 

calon Kapolri dan Panglima TNI di DPR-RI menjadi pertanda peran 

politik DPR-RI yang sangat penting di bandingkan di masa lampau. 

Kehadiran lembaga-lembaga negara baru di bidang kekuasaan 

kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial seka-

lipun bukan lembaga penyelenggara negara, tetapi peran penting 

untuk menentukan kualitas peradilan dan marwah peradilan. Ke-

BAB I

PENDAHULUAN
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hadiran Mahkamah Konstitusi menjadi “katup-frustasi sosial” bagi 

warganegara ketika menemui hambatan pelaksanaan hak-hak-nya 

di bidang kehidupan apapun di negara ini. Seorang warga negara 

bisa “menggugat” suatu Undang-undang ketika merasakan Un-

dang-undang tersebut mencederai hak-nya sebagai warga negara. 

Demikian juga, ketidakpuasan dalam suatu pemilihan kepala daerah 

dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diberikan “legal-rem-

edies”-nya. Kehadiran Mahkamah Konstitusi telah menjadi lemba-

ga negara yang menjaga hak-hak konstitusional warga negara (the 

guardian of the constitutional rights of the citizens).

Komisi Yudisial memiliki peran sentral untuk menjaga mar-

wa peradilan, dengan fungsi sebagai pengawas hakim yang dalam 

beberapa kasus terbukti efektif. Kewenangan seleksi Calon Hakim 

Agung yang dimiliki Komisi Yudisial juga telah menjadi “jembatan” 

bagi pelaksanaan “check-and-balance” bagi pelaksanaan kekuasaan 

negara oleh cabang kekuasaan ekskutif dan cabang kekuasaan leg-

islatif. Tidak seperti di masa lalu, Presiden hanya bisa mengajukan 

nama-nama Calon Hakim Agung hasil seleksi Komisi Yudisial, tidak 

lagi menentukan Hakim Agung yang baru. Penentuan Hakim Agung 

berada di tangan DPR-RI, melalui mekanisme “fit-and-proper test” 

terhadap calon-calon Hakim Agung yang diajukan oleh Presiden 

berdasarkan hasil seleksi Komisi Yudisial. Peran DPR-RI terhadap 

seleksi calon Hakim Agung baru ini memperlihatkan penguatan 

kekuasaan parlemen. 

Pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemer-

intah Daerah juga tertata ulang dengan nuansa hubungan yang lebih 

demokratis dan porsi peran yang lebih proporsional dibandingkan 

di era Orde Baru. Pengakuan status ke-istemawaan juga dipertahkan 

dalam UUD 1945 yang telah dimandemen. Hal itu menjadi landasan 

yuridis bagi pengakuan “status keistimewaan” bagi Provini Aceh 

dan Provinsi Papua serta dipertahankannya status “Daerah Istime-

wa Yogyakarta”.

Pemilihan langsung Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil 

Kepala Daerah merupakan sebuah perubahan besar bagi partisipasi 

politik warga negara. Masyarakat di suatu daerah turut berkontribu-

si langsung dalam menentukan “arah pembangunan” daerahnya dan 

memiliki  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menjadi 
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“pilot pembangunan” untuk masa lima tahun ke depannya. Sekali-

pun terselip politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Calon 

petahana dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), teta-

pi suara politik rakyat dalam memilih calon pemimpin di daerahn-

ya menjadi penentu dari “pilot” mana yang dipilih rakyat. Dan bila 

ada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 

tidak puasa dengan hasil Pilkada, maka jalan hukum yang bisa di-

tempuh adalah menggugat hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa pemeriksaan sengketa Pilkada 

di Mahkamah Konstitusi sedikit-banyak turut meredam tensi politik 

pasca pelaksanaan Pilkada. 

Hal juga sangat penting dan sebagai suatu kebaruan adalah 

pengaturan hak asasi yang lebih detail dan operasional dalam UUD 

1945 pasca amandemen. Pengaturan hak asasi tersebut terbukti di 

kemudian hari menjadikan perlindungan terhadap hak-hak war-

ganegara menjadi relatif lebih baik sekalipun ada kritik di tingkat 

penerapannya. 

Materi tulisan buku ini mencerminkan bagaimana perubahan 

mendasar dalam praktik ketata-negaraan saat ini di Indonesia. Be-

berapa bahan tulisan ini merupakan tulisan reflekttif dari penulisn-

ya, yang kemudian disusun secara sistimatis untuk memenuhi stan-

dar penulisan buku hukum.

Buku ini memberi gambaran terkait pengaruh amandemen 

UUD 1945 terhadap kehidupan ketata-negaraan di Indonesia sejak 

1998. Profiling posisi ketata-negaraan ini perlu dilakukan karena 

amandemen UUD 1945 telah membuat perubahan fundamental 

dan sifnifiant terhadap peta ketatanegaraan di Indonesia. Dapat 

disebutkan perubahan tersebut semisal kehadikan lembaga-lemba-

ga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial 

dalam bidang kekuasaan kehakiman. Sebagai contoh lainnya ada-

lah pergeseran porsi politik DPR-RI dalam bidang legislasi, yang di 

era Orde Baru di bawah kendali Pemerintah, tetapi pasca amande-

men UUD 1945 kekuasaan legislasi diletakkan di pundak DPR-RI 

dengan porsi peran Pemerintah sebagai “peng-inisiatif memajukan 

suatu RUU”. Perubahan besar lainnya adalah kehadiran Mahkamah 

Konstitusi sebagai “pengawal konstitusi” (the guardian of the consti-

tution and the sole interpreter of the constitution) terbukti efektif untuk 
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menegakkan hak-hak warganegara dalam semisal adanya suatu un-

dang-undang yang disangkakan menghalangi hak-hak seorang war-

ga negara. 

Penggambaran penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan 

yang berubah fundamental dan upaya perlindungan hak warga neg-

ara yang lebih besar pasca amandemen UUD 1945 jelas memberi 

manfaat bagi pembuat kebijakan politik, para elit politik di parlem-

en dan partai politik, bagi para akademisi di perguruan tinggi akan 

mengambil manfaat dari hasil penelitian ini sebagai dituliskan den-

gan gaya rileks ini. Buku akan menjadi referensi penting bagi mereka 

yang ingin mendapatkan gambaran terhadap pengaruh amandemen 

UUD 1945 terhadap jalannya kehidupan ketatanegaraan di negara 

ini sejak tahun 1999. 

B. METODOLOGI PENELITIAN

Persiapan penulisan bahan-bahan buku didahului dengan riset 

yang bertumpu pada pengkajian peraturan perundang-undangan, 

dan kebijakan pemerintah terkait materi tulisan. Selain penelitian 

bahan pustaka, sejumlah observasi juga dilakukan untuk memper-

dalam materi penulisan. Penelitian dalam rangka persiapan penu-

lisan ini dikerjakan dengan menggunakan pendekatan dengan 

metode deskriptif-kualitatif, yang diantaranya dilakukan dengan 

mengumpulkan dan mempelajari beberapa bahan atau dokumen 

tertulis. Bahan-bahan yang diolah tersebut diperoleh melalui bahan 

kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan pro-

gram, buku-buku maupun artikel, kliping-kliping surat kabar, dan 

data sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

C. SISTEMATIKA PENULISAN  

Buku ini ditulis dengan sistematika laporan sebagai berikut:

Materi tulisan ini dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu: Ba-

gian I tentang Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945. 

Pada bagian ini mengupas organ-organ kekuasaan negara khususnya 

kekuasaan yudikatif pasca Amandemen, terdiri dari:

1. Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen 

UUD 1945.
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2. Sistem Peradilan Indonesia

3. Perjuangan Mahkamah Agung Untuk Independensi 

Peradilan

4. Administrasi Peradilan dibawah Mahkamah Agung  sebagai 

Awal Reformasi Peradilan.

5. Mengawal Kehormatan Hakim dengan Komisi Yudisial.

6. Pengawasan Publik Terhadap Mahkamah Agung. 

BAB II tentang dan Demokratisasi di Indonesia Pasca Aman-

demen UUD 1945. Pada bagian ini, memuat pemikiran tentang 

demokratisasi, otonomi daerah, dan pemilihan umum di Indonesia 

pasca Amandemen UUD 1945, yaitu:

1. Reformasi Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Keniscayaan

2. Perselisihan Sengketa Pemilu Sebagi Saluran Frustasi So-

sial.

3. Pemeriksaan Pelanggaran Pemilukada Di Mahkamah Kon-

stitusi

4. Realisasi Otonomi Daerah Sebagai Agenda Pemerintahan 

Gusdur

5. Menagih Janji Peran Parlemen Lokal Dalam Pemberantasan 

Korupsi Di Daerah.

Bagian III  tentang Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Kontitu-

si, memuat bahasan berkaitan dengan perlindungan hak asasi ma-

nusia, yaitu:

1.  Perlindungan Hak-Hak Warga Negara Dalam Kerangka 

Negara Hukum Yang Demokratis.

2.  Sengketa Warga Negara Melawan Pemerintah Di Mahka-

mah Konstitusi

3.  Perlindungan Hak Konstitusional Tersangka Dalam Proses 

Peradilan: Melihat Praktek Pada Era Orde Baru 

4. Menuntaskan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu 

BAB IV  tentang  Arah Pembaruan Pendidikan Tinggi (Hukum) 

yang memuat 

kajian tentang:

1.  Pengaruh Reformasi Kekuasaan Yudikatif Pasca Amande-
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men UUD 1945 Terhadap Kurikulum HTN.

2.   RUU BHP Dan  Hak Partisipasi Pendidikan.

3.  Eksistensi Yayasan Penyelenggara Pendidikan Dalam 

Bayang-Bayang RUU BHP.

BAB V Tentang Hukum dan Masyarakat, merupakan bagian 

buku yang memuat kumpulan tulisan tentang tema-tema hukum 

yang berkembang di masyarakat, yaitu:

1.   Aspek Sosio-Legal “Contempt of Court”, Kritisi terhadap 

Ketentuan Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (con-

tempt of court) dalam RUU KUHP.

2. Penerapan Hukuman Mati: Studi Analisis Pengujian UU 

No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945.

3.  Pemberantasan Korupsi, di antara Pengalaman MK dan 

Kapasitas DPRD

4.  Catatan Tentang Pasal-Pasal Krusial dalam RUU Pemerik-

saan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
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A. MEMPERKUAT CITA NEGARA HUKUM

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibawah pimpinan Pe-

merintahan Orde baru dibawah pimpianan Presiden Soeharto dan 

Pemerintahan Demokrasi Terpimpin dibawah pimpinan Presiden 

Soekarno memberikan pelajaran yang sangat berharga, yaitu beta-

pa pentingnya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara 

didalam semangat Negara hukum yang demokratis (demokratische 

rechstaats), Pada kedua era pemerintahan tersebut memperlihatkan 

bahwa pemerintahan dijalankan tidak atas dasar prinsip the rule of 

law, tetapi atas dasar the rule by law. Pada kedua era pemerintahan 

tersebut, parlemen banyak membuat undang-undang, tetapi secara 

substansi produk hukum tersebut tidak memenuhi prasyarat Nega-

ra Hukum, alasannya, undang-undang diadakan untuk kepentingan 

kegiatan pemerintahanan, bukan undang-undang untuk memberi 

kepastian hukum dan keadilan bagi warganegara.

Hukum telah menjadi alat retorika revolusi pada era Soekarno, 

Pada era Soeharto hukum dijadikan sebagai alat legitimasi kekua-

saan dan fasilitas modal asing dalam rangka kepentingan kapitalis 

global. Karena itu, tidak mengherankan jika kedua pemerintahan 

tersebut membuat Undang-undang Subversif dan Undang-undang 

Terorisme, yang membuka celah lebar bagi pelanggaran Hak Asasi 

Manusia. Undang-undang juga pernah dibuat dalam rangka kepent-

BAGIAN I

KEKUASAAN 

KEHAKIMAN PASCA 

AMANDEMEN UUD 1945
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ingan strategi kapitalis global tanpa mempertimbangkana akar bu-

daya yang dihidup dinegara ini, Misalnya, Undang-undang Pajak, 

Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Pencucian Uang 

(money laundering).

B. HUKUM DASAR

Sebagai sebuah hukum dasar (basic law),1 konstitusi harus 

memuat prinsip dasar yang penting bagi penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan dengan memberikan perlindungan bagi warganegara 

dan pengaturan kewajiban warganegara baik dalam konteks hubun-

gan antar warganegara maupun hubungan warganegara dengan or-

gan-organ negara. Para ahli hukum dan politik memberikan definisi 

yang beragam, tetapi esensinya sama, menurut Bryce, misalnya:2

“The instrument in which a constitusion is embodied procced 

from a source different from that whence spring other laws, is regu-

lated in different way, and exerts a sovereign force. It is enacted not 

by the ordinary legislative authorithy by some higher and specially 

empowered body. When any of its provisions conflict with the pro-

visions of the ordinary law, it prevails and ordinary law must give 

away.”

C.F. Strong memahami konstitusi lebih operasional sifatnya,3 

yaitu mengatur komposisi dan relasi antara kekuaasaan eksekutif, 

kekuasaan legislative dan kekuasaan yudikatif. Pengaturan kompo-

sisi dan relasi ketiga kekuasaan tersebut terkait dengan masalah 

pertimbangan kekuasaan (check and balance). Ketiga kekuasaan 

tersebut merupakan tiang utama kekuasaan Negara, karena itu per-

lu diperjelas pengaturannya didalam konstitusi. Segenap konstitusi 

yang pernah berlaku dan yang masih berlaku di Indonesia juga men-

1 Chairul Anwar, Konstitusi dan Kelembagaan Negara (Jakarta: CV Novindo Pustaka 
Mandiri,2001), 3.

2 Jimily Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia (Jakarta: Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hu-
kum Universitas Indonesia, 2004), 19. Lebih jauh baca J.Bryce, Studies in History 
and Jurisprudence, vol 1, Clarendon Press, Oxford, 1901.

3 C.F. Strong, Moderen Political Constitutions, an Introduction to the Comparative Study of 
Their History and Existing Form, revisededition (London, Sidgwickand Jackson Limited, 
1952), 19.
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gatur ketiga kekuasaan tersebut, baik dalam pengertian kewenangan 

maupun organisasinya.

Dalam konteks Indonesia, pengertian konstitusi seperti dia-

tas juga menjadi refleksi dari segenap konstitusi yang pernah ada 

dan yang masih berlaku sampai saat ini. Sebagaimana diketahui, 

disamping UUD 1945, Negara Republik Indonesia juga pernah 

memberlakukan konstitusi-konstitusi lainnya, yaitu UUD RIS 1949 

dan UUDS 1950. Pada saat ini, Konstitusi yang merupakan hukum 

dasar tertulis adalah UUD 1945 Hasil Amandemen.

Pemahaman konstitusi sebagai hukum dasar dan sumber hukum 

tertinggi disuatu negara juga dianut dalam UUD 1945. Semangat 

dan substansi UUD 1945 harus menjadi payung bagi produk hukum 

pada tingkatan dibawahnya. Artinya, jika ada produk hukum yang 

bertentangan dengan UUD 1945, maka harus diadakan pembata-

lan produk hukum tersebut melalui judicial review melalui Mahka-

mah Agung untuk produk hukum dibawah undang-undang ataupun 

melalui Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang. 

Norma kewajiban untuik menaati tata urutan perundang-undangan 

tersebut merupakan norma yang berlaku universal.4

Komitmen untuk menegakkan negara hukum yang demokra-

tis harus secara tegas tertuang dalam konstitusi, karena konstitu-

si adalah pilar bagi Negara Hukum yang demokratis. Dalam waca-

rana Hukum Tata Negara, konsep “Negara Hukum” dan konsep 

“Demokrasi” sering disandingkan dan diucapkan dalam satu napas, 

yaitu “Negara Hukum yang Demokratis” atau Democratiche Rech-

staats” . Didalam pengertian yang sederhana, disebuah Negara Hu-

kum tidak ada warganegara yang berada diatas hukum dan karenan-

ya semua warganegara harus patuh pada hukum.5 Sejalan dengan 

pemikiran tersebut, semangat Negara Hukum tersebut dipertegas 

melalui ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen 

keempat, yaitu menjadi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum 

yang demokratis.”. Cita negara hukum tersebut memberikan jami-

4 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg,re-
newed edition (New York:Russell and Russell, 1973), 123-124.

5 A.Muhammad Asrun, Krisis Peradilan, Mahlkamah Agung dibawah Soeharto, Kata pen-
gantar Jimly Asshidiqie (Jakarta, ELSAM, 2004), 42.
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nan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, independensi peradilan, 

dan persamaan dimuka hukum (equality before the law) dan pemerin-

tahan berdasarkan undang-undang.

Konstitusi juga berfungsi sebagai garda bagi kelangsungan 

demokrasi (the guardian of democracy). Konstitusi harus dapat mem-

buat jaminan bagi pelaksanaan pemisahan kekuatan negara dengan 

proses check and balance diantara kekuasaan yudikatif, kekuasaan leg-

islatif dan kekuatan eksekutif dan sebagai parameternya. Fenome-

na executive heavy di era Presiden Soeharto dan Presiden Soekarno 

harus dijamin tidak akan terulang melalui pengaturan distribusi 

kekuasaan secara berimbang dan proposional diantara ketiga cabang 

kekuasaan negara didalam konstitusi. Sebaliknya, bergesernya pen-

dulum kekuasaan ke parlemen sehingga terjadi parliamentary heavy 

seperti terjadi di era reformasi juga harus dihentikan. Fenomena 

parliamentary heavy tersebut menjadi realitas politik karena struk-

tur konstitusi yang keliru dalam alokasi kekuasaan diantara ketiga 

cabang negara yang tidak berimbang dan proposional. Struktur kon-

stitusi yang buruk tersebut akan melahirkan implikasi serius bagi 

demokrasi sebagaimana terjadi pada masa Republik Weimar sebe-

lum Hitler memegang kekuasaan di Jerman (Denis C. Mueller, Con-

stitutional Democracy, 1996: 45). Konstitusi tanpa pengaturan check 

and balanceakan melahirkan kediktatoran konstitutional, yang pada 

akhirnya mengubur prinsip negara hukum yang demokratis.

C. PERIMBANGAN KEKUASAAN

Perimbangan kekuasaan (check and balance) diantara kekuasaan 

yudikatif, kekuasaan ekskutif dan kekuasaan legislative akan mem-

beri jaminan bagi terselenggaranya proses kehidupan politik dan 

ketatanegaraan yang demokratis. Format ulang perimbangan kekua-

san inilah yang diperlihatkan melaui UUD 1945 hasil empatkali 

amandemen,6sekalipun masih harus dilakukan koreksi pada sejum-

lah ketentuan pasal konstitusi. Format ulang kehidupan keta-

tanegaraan terefleksikan melalui pergeseran beberapa bidang 

6 Baca Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara,Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM 
(Jakarta: Konstitusi Press, 2005) 37-87.
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kekuasaan politik dari Pemerintah kepada DPR, yang ditafsirkan 

sebagai penguatan parlemen (empowering parliament). Contoh ter-

penting tentang pergeseran kekuasaan tersebut adalah beralihn-

ya kekuasaan pembuatan undang-undang dari Pemerintah kepada 

DPR yang pasif dimasa lalu dalam inisiatif pembuatan undang-un-

dang. Begitu juga pengajuan RUU dari DPR dan kemudian harus 

disahkan oleh Presiden merupakan check and balance antara eks-

kutif dengan legislatif. Tetapi terlalu jauh jika penerimaan duta 

atau konsul dari negara lain juga harus dimintakan pendapat 

DPR [Pasal 13 ayat(3)] dan juga pengangkatan duta atau kon-

sul juga harus meminta pertimbangan DPR [Pasal 13 ayat (2)].

Amandemen UUD 1945 juga memberi kekuasaan kepada DPR, 

yang menyentuh aspek kekuasaan yudikatif. Pemilihan hakimagung 

melalui fit and propert test di DPR merupakan mekanisne check and 

balance antara kekuasaan yudkitif dengan legislatif.

Agar tercipta check and balance, terutama dalam pengajuan RUU 

dan pengesahannya, maka presiden juga perlu diberi hak veto atas 

RUU yang diajukan oleh DPR. Hal itu perlu dimuat dalam Naskah 

Akademik UUD 1945 yang akan dibuat oleh Komisi Konstitusi. Per-

imbangan kekuasaan yang proposional pada akhirnya akan mela-

hirkan jalannya roda pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang sehat.

D. LEMBAGA NEGARA BARU

Selain perubahan format perimbangan kekuasaan sebagaima-

na disinggung diatas, amandemen UUD 1945 mengintrodusir tiga 

lembaga baru. Dua lembaga negara baru dibidang kekuasaan ke-

hakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Satu lagi 

adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang pembentukannya 

diinspirasikan seperti sistem Senat di Amerika Serikat atau Negara 

Federal lainnya. 

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi diperkenalkan melalui 

Amandemen Ketiga UUD 1945.7 Mahkamah Konstitusi diatur da-

7 Hasil Amandemen Ketiga UUD 1945 ditetapkan oleh MPR RI pada 9 November 
2001.
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lam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Pasal 24 ayat (2) 

menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mah-

kamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkun-

gan peradilan militer, lingkungan perailan tata usaha Negara dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 diatur kewenangan Mah-

kamah Konstitusi, yaitu: “Mahkamah Konstitusi berwenang menga-

dili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fi-

nal untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai 

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Selain empat kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga 

memiliki satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat 

(2) UUD 1945, yaitu: “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan 

putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Un-

dang-Undang Dasar.”

Komposisi hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C 

ayat (3) , yaitu: “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang 

hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan mas-

ing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh De-

wan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”

Pasal 24 ayat (4) menentukan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua 

Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.”

Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, maka calon 

hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diten-

tukan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, yaitu: “Hakim konsti-

tusi harus memiliki integritas dan kepribaadian yang tidak tercela, 

adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, ser-

ta tidak merangkap sebagai “Pejabat negara”.Pengaturan lebih lanjut 

tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk Hukum Acaranya diatur 

dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.8

8 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kon-
stitusi (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 98
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Sementara itu, Kehadiran Komisi Yudisial dimaksudkan sebagai 
upaya memperkuat pengawasan terhadap hakim baik dalam kon-
teks pelaksanaan tugas yudisial maupun konteks integritas pribadi. 
Banyak negara telah membentuk semacam lembaga Komisi Yudisial 
ini dalam lingkungan peradilan.9 Di Indonesia, Komisi Yudisial dia-
tur dalam Pasal 24B UUD1945, yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusul-
kan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan ke-
hormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim.

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan 
dan pengalaman di bidang hukum serta tidak memiliki in-
tegritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

(4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial dia-
tur dengan undang-undang.

Pembentukan lembaga baru ini dapat dikatakan sebagai kelan-
jutan gagasan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim yang se-
jak tahun 1960-an telah berkembang.10 Namun gagasan tersebut 
berhenti pada Rancangan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, 
yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Gagasan pem-
bentukan lembaga semacam Majelis Kehormatan Hakim ini muncul 
kembali di era pasca Pemerintahan Soeharto.11Perubahan Ketiga Un-
dang-undang Dasar 1945 kemudian memuat Komisi Yudisial, Rin-
cian pengaturan Komidi Yudidisal terdapat Undang-undang Nomor 

22 Tahun 2004.12

9 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusioanalisme Indonesia (Jakarta, Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hu-
kum Universitas Indonesia, 2004), 199.

10 Ibidem; Baca juga A.Muhammad Asrun, Krisis Peradilan, Mahkamah Agung di bawah 
Soeharto (Jakarta: ELSAM, 2004), 89.

11  Gelombang aksi massa mahasiswa di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia 
pada bulan Mei 1998 membuat kejatuhan Pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 
Mei 1998.

12 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 (Lembaran Negara Ta-
hun 2004 Nomor 89)
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Selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan satu 

lembaga Negara baru dibidang kekuasaan legislatif sepanjang seja-

rah Indonesia. Kehadiran DPD ini merupakan upaya memberikan 

keseimbangan politik antara Daerah dan Pusat melalui perwakilan 

yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan daerah den-

gan tetap menjadi bagian dari semangat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22C dan 

Pasal 22D UUD 1945.

Pasal 22C UUD 1945 mengatur:

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap 

propinsi melalui pemilihan umum

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap propinsi 

jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Per-

wakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggo-

ta Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali da-

lam setahun

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur 

dengan undang-undang.

Selanjutnya Pasal 22D UUD 1945 mengatur tentang kewenan-

gan DPD yaitu:

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkai-

tan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuan-

gan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan un-

dang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; 

hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, 

penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan 

pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang 

Anggaran Pendapat dan Belanja Negara dan rancangan un-
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dang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan 

agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan 

atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daer-

ah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara , pajak dan pendidikan, dan 

agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepa-

da Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan 

untuk ditindaklanjuti.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan 

dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur 

dalam undang-undang.

Pengaturan DPD dalm UUD 1945 dinilai banyak kalangan se-

bagai tidak menempatkan DPD sejajar dengan DPR, Karena pembe-

rian tugas pengajuan rancangan undang-undang melalui DPR men-

empatkan DPD seolah-olah subordinat dari DPR [Pasal 22D UUD 

1945]. Karakter tidak simetris ini juga tampak melalui pengaturan 

tentang jumlah anggota DPD yang tidak boleh melebihi sepertiga 

jumlah anggota DPR [Pasal 22C UUD 1945]. Berbagai upaya dilaku-

kan untuk memperbaiki posisi politis tersebut, terutama melalui 

Komisi Konstitusi.13

(1)

Sistem Peradilan Indonesia

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan empat tahapan telah 

membawa perubahan fundamental terhadap sistem peradilan di 

negara ini, yang berkisar pada aspek kelembagaan dan kewenangan. 

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: 

13 Komisi Konstitusi dibentuk oleh MPR RI untuk masa baakti September 2003 sam-
pai Mei 2004, dengan tugas melakukan pengkajian kompherensip terhadap hasil 
amandemen UUD 1945,. Namun, hasil kerja KOmisi Konstitusi dinilai gagal oleh 
MPR-RI Periode 1999-2004 dan ditolak oleh MPR-RI Periode 2005-2009.
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“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Iingkungan peradilan 

mum. Iingkungan peradilan agama, Iingkungan peradilan militer,Iingkun-

gan peradilan rata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 

Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, maka 

kckuasaan kehakirnan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan 

badan-badan, peradilan di bawahnya dan sekaligus Mahkamah 

Agung rnerupakan lembaga puncak dalam sistem peradilan. Mahka-

mah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah 

diatur melalui UU No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekua-

saan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Pasal I ayat (I) me-

nentukan: 

“Mahkamah Agung badan Kchakirnan yang tertinggi, berkeduclukan di 

ibu kota Republik Indonesia atau di lain tempat yang ditctapkan oleh 

Presiden. (11111 terdiri alas saiu Ketua, sate Wakil Ketua beberapa 

anggota dan satu panitera, yang semuanya diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden. Aka perk, oleh Menteri Kehakiman diangkat beberapa 

wakil panitera.” 

UU No. 7 Tahun 1947 juga mengatur organisasi peradilan se-

bagairnana ditetapkan dalarn Pasal 5, yaitu bahwa Mahkamah Agung 

merupakan peradilan tingkat terakhir untuk memutus semua perse-

lisihan tentang kekuasaan mengadiii: 

a. antara sesama badan kehakiman yang tempat kedudukann-

ya tidak se daerah hukum sesuatu pengadilan tinggi;

b. antara pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi; 

c. antara pengadilan tinggi dan sesuatu badan kehakiman da-

lam daerah hukumnya. 

UU No. 7 Tahun 1947 kemudian diganti oleh UU 19 Tahun 

1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan 

Kejaksaan. Undang-undang baru ini mengatur secara lebih rinci dan 

operasional terhadap kekuasaan kehakiman. Pasal 6 menentukan 

tiga lingkungan peradilan, yaitu: 

1. Peradilan Umum 

2. Peradilan Tata Usaha Pemerintahan 

3. Peradilan Ketentaraan 
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Tidak ada perubahan yang significant dalarn pengaturan kekua-

saan kehakiman sampai dibuat UU No. 14 Tahun 1970 tentang 

Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menen-

tukan tambahan Peradilan Agama sebagai lernbaga peradilan yang 

baru, sehingga lingkungan peradilan menjadi: 

1. Peradilan Umum 

2. Peradilan Militer 

3. Peradilan Agama 

4. Peradilan Tata Usaha Negara 

Kewenangan Mahkamah Agung disamping menjalankan kekua-

saan peradilan tertinggi dari empat lingungan peradilan tersebut, 

Mahkamah Agung juga menjalankan funasi pengujian peraturan di 

bawah undang-undang (judicial review). UU No. 4 Tahun 2004 ten-

tang Kekuasaan Kehakiman mengatur kekuasaan kehakiman mengi-

kuti amandemen UUD 1945. Ketentuan Pasal 2 menyatakan: 

“Penyelenggaran kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal I dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada di bawahnya dalam Iingkungan peradilan umum, Iingkun-

gan peradilan agama, Iingkungan peradilan rata usaha Negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi.” 

Mahkamah Konstitusi 

Kekuasan yudikatif juga mengalami perubahan mendasar, Pcru-

bahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 rnenentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di bidang kekuasaan 

kehakiman mempunyai empat kewenangan, yaitu: 

(a) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan-

nya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 

UUD; 

(b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang ke-

wenangannya diberikan oleh UUD; 

(c) Memutus pembubaran partai politik; 

(d) Memutus perselisihan tentang hasil perniiihan umum. 
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Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi putusan atas 

pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/

atau Wakil Presiden menurut UUD. 

Menurut Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Neg-

ara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi diben-

tuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Pada tanggal 13 

Agustus 2003 telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-Un-

dang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Un-

dang-Undang tersehut mengatur susunan, kedudukan, tugas dun 

wewenang serta hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Susunan organisasi Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim 

konstitusi dan dibantu dengan sebuah Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan. 

Komisi Yudisial 
Kehadiran Komisi Yudisial seolah menjawab keinginan sejum-

lah ahli hukum di akhir tahun 1960-an untuk menjaga keluhuran 
profesi hakim dan independensi kekuasaan kehakiman melalui 
suatu lembaga yang independen.14 Di dalam Rancangan Undang-un-
dang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian menjadi Undang-Un-
dang Nomor 14 Tahun 1970, diintrodusir Majelis Pertimbangan 
Penelitian Hakim (MPPH). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 
32 RUU Kekuasaan Kehakiman tersebut, MPPH diadakan untuk 
bertugas mempertimbangkan dan mengambil keputusan terakhir 
mengenai saran-saran danlatau asal-usul yang berkenaan dengan 
pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tinda-
kan-tindakanihukurnan-hukurnan jabatan pars hakim, yang diaju-
kan oleh Mahkamah Agung maupun Menteri Kehakiman. Namun, 
dalam perkembangan kemudian ketentuan tentang MPPH dicoret 
dari rancangan undang-undang tersebut. Gagasan untuk memben-
tuk lembaga semacam Majelis Kehormatan Hakim kernbali mencuat 

di era reformasi pasta Pemerintahan Soeharto. 

Kemudian gagasan untuk membentuk lembaga sejenis MPPH, 

yang kemudian dinamakan Komisi Yudisial mendapatkan pijakan 

14 A. Muhammad Asrun, Independensi Peradilan di bawah Pemerintahan Soeharto: Kajian 
Fenamena Keadilan Personal dalam Peradilan di tingkat Mahkamah Agung (Jakarta: Dis-
ertasi Doktor Ilmu Program Pascasarjana Fakultas Hukurn Universitas Indonesia, 
2003), 118-119. 
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konstitusional ketika perubahan ketiga UUD 1945 mencantum-

kan Pasal 24B yang mengatur Komisi Yudisial. Kehadiran Komi-

si Yudisial dan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga pelaksana 

kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung dan badan-badan 

peradilan di bawahnya. Pembentukan Komisi Yudisial ini diharap-

kan dapat memperkuat visi kekuasaan kehakiman yang independen 

dan terlaksananya peradilan yang bersih. 

Keinginan untuk menghadirkan suatu proses peradilan yang 

bersih dengan hakim yang memiliki integritas juga merupakan 

harapan yang datang dari kalangan hakim sendiri.15 Prilaku hakim 

yang buruk, seperti menerima suap, akan berujung pada kehilangan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selanjutnya, 

pengaturan tentang Kornisi Yudisial melalui Pasal 24B UUD 1945 

secara rinci berbunyi sebagai berikut:  

(1) Mahkamah Konstitusi bersifat mandiri yang berwenang 

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan ke-

hormatan. keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan 

dan pengalaman di bidang hukum serta rnemiliki intcgritas 

dan kepribadian yang tidak tercels. 

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dart diberhentikan oleh 

Presidcn dcngan persetujuan Dewan Perakilan Rakyat. 

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial dia-

tur dengan undang-undang. 

Pengaturan Komisi Yudisial lebih rinci tentang susunan organ-

isasi, kedudukan dan keanggotaannya diatur dalam Undang-Un-

dang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang-un-

dang ini terdiri dari 7 Bab dan 41 pasal. Undang-undang ini juga 

memuat Ketentuan Peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 

tentang klausul transisional pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial 

yang belum dapat dilaksanakan, yaitu bahwa, “Selama keanggotaan 

Komisi Yudisial belum terbentuk berdasarkan Undang-undang ini, 

15  Kompas, “Bagir Manan: Banyak Hakim Indonesia Bisa Disuap,” 3 Februari 2005.
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pencalonan Hakim Agung dilaksanakan berdasarkan Undang-un-

dang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaima-

na diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung.”

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 juga memuat klasul 

penting tentang batas waktu penetapan anggota Kornisi Yudisial di 

dalam Pasal 40. Ketentuan itu menyatakan: 

(1) Anggota Komisi Yudisial ditetapkan paling lambat 10 (sep-

uluh) bulan terhi-tung sejak tanggal undang-undang iii 

ditetapkan.”

(2) Komisi Yudisial melaksanakan wewenang dan tugasnya 

paling lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak ditetap-

kannya Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)

Pemuatan kedua klausul tersebut di atas sangat penting agar di-

hindarkan ketentuan undang-undang hanya baik di atas kertas, tetapi 

harus ada limitasi waktu pemberlakuan ketentuan undang-undang. 

Penetapan Komisi Yudisial agar secara de facto lembaga tersebut tel-

ah eksis dan dapat bekerja memenuhi kewajiban konstitusionalnya. 

Demikian juga pelaksanaan tugas anggota Komisi Yudisial harus ada 

kejelasan kapan mereka dapat memulai pekerjaannya, yang juga be-

rarti Pemerintah harus mempersiapkan dukungan sarana dan prasa-

rana bagi Komisi Yudisial.

Sebagai pelaksanaan jaminan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 UUD 1945, Un-

dang-Undang Nomor 22 Tahun 200416 juga menegaskan bahwa 

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mandiri dalam pelaksa-

naan wewenangnya atau bebas dari campur tangan dari kekuasaan 

lainnya.17 Penegasan independensi Komisi Yudisial ini sangat pent-

ing artinya, karena lembaga ini akan melakukan pengawasan terha-

dap aspek kinerja dan aspek perilaku dari para hakim yang tidak lain 

16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agus-
tus 2004 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

17  Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lemba-
ran negara Tahun 2004 Nomor 89)
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masih satu rumpun pelaksana kekuasaan kahakiman seperti halnya 

juga Komisi Yudisial. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Ta-

hun 2004 hanya dapat dilaksanakan dengan asumsi-asumsi berikut ini:

1. Adanya jaminan proses seleksi, pengangkatan dan pember-

hentian anggoota Komisi Yudisial yang jujur, transparan, 

akuntabel dan imparsial;

2. Adanya jaminan dan berjalannya jaminan terhadap hak 

protokol, keuangan dan tindakan kepolisian bagi anggota 

Komisi Yudisial.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menyatakan, 

“Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Selajutnya Pasal 

5 memperjelas susunan Komisi Yudisial, yaitu: “Pimpinan Komisi 

Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakii Ketua yang 

merangkap Anggota.” 

Pasal 6 memuat ketentuan tentang komposi Komisi Yudisial, 

yaitu: 

(1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota. 

(2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara. 

(3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pa.da 

ayat ( I ) terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akade-

misi hukum, dan anggota masyarakat. 

Pemilihan pimpinan Kornisi Yudisial dipilih dari dan oleh An-
ggota Komisi Yudisial, dengan ketentuan tata cara pemilihan diten-
tukan oleh Kornisi Yudisial.18 Artinya, mekanisrne dan prosedur 
pemilihan Ketua ditentukan secara internal oleh para anggota Komi-
si Yudisial.

(2)

Perjuangan Mahkamah Agung Untuk Independensi Peradilan

2.1.Peradilan dan Kekuasaan Eksekutif 

Pengaruh kekuasaan pemerintah terhadap independensi 

peradilan sejak era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Seokar-

18  Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tabun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lemba-
ran Negara Tahun 2004 Nomor 89)
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no sampai era Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto memi-

liki pengaruh sampai kepada proses peradilan di tingkat Mahka-

mah agung. Pengaruh kekuasaan pemerintahan otoriter terhadap 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen terjadi mulai 

pada proses peradilan sampai kepada pengaturan finansial, organ-

isasi dan administrasi kekuasaan kehakiman. Segenap pengaruh 

eksekutif terhadap peradilan tersebut harus dilihat dalam rangka 

menghambat pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen.

Pembahasan soal independensi kekuasaan kehakiman juga 

dapat dilepaskan dari perdebatan teoritik tentang kekuasaan ke-

hakiman yang independen itu sendiri. Hambatan terhadap pelaksa-

naan kekuasaan kehakiman yang merdeka, menurut Todung Mulya 

Lubis, mempunyai dasar berpijak, yaitu lemahnya dasar konstitu-

sional dari kebebasan dan keindependensian sistem peradilan. Pasal 

24 dan Pasal 25 UUD 1945 (sebelum amandemen) terasa terlalu 

sumir dan Penjelasan kedua pasal tersebut tidak menjaarkan prinsip 

kebebasan dari kekuasaan kehakiman.

Serba ketidakjelasan tersebut memungkinkan lahirnya intepre-

tasi lain dari yang dimaksud oleh pembuat UUD 1945. Intepretasi 

lain yang dimaksud tersebut tampaknya dapat dilihat dari kehadiran 

Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970. Mantan Ketua Mahkamah Agung 

Purwoto Gandasubrata memiliki pendapat yang sama dengan Lubis 

tersebut, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 (sebelum amande-

men) serta penjelasannya tidak secara tegas mengatur kekuasaan 

kehakiman. Karena itu, penting penjabaran lebih lanjut tentang 

kedua pasal tersebut, yang tidak boleh mengurangi dan membata-

si kekuasaan kehakiman dan mempertegas kedudukannya sederajat 

dengan kekuasaan pemerintahan negara.

Pandangan yang agak berbeda dikemukakan oleh mantan Men-
teri Kehakiman Ismail Saleh. Dia membenarkan campur tangan 
atau keterlibatan kekuasaan pemerintahan negara dalam mengatur 
kekuasaan kehakiman, dengan mengajukan tiga alasan. Pertama, 
campur tangan tersebut merupakan konsekuensi dari paham negara 
kekeluargaan yang dianut dalam UUD 1945. Kedua, campur tangan 
tersebut dibenarkan karena sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) 
UUD 1945 yang mengatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan 
membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR, dan penjela-
san pasal itu mengatakan bahwa disamping kekuasaan pemerintah-
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an, Presiden bersama-sama dengan DPR juga menjalankan kekua-
saan legislatif. Dengan demikian, menurut Ismail Saleh, pemerintah 
juga mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Dan alasan ketiga, 
dengan Pasal 5 tersebut maka kekuasaan kehakiman bisa dikontrol 

sehingga tidak berat sebelah dalam melaksanakan tugasnya. 

Penulis merasa perlu untuk memberi catatan terhadap pendapat 

Ismail Saleh tersebut. Ismail Saleh telah salah menafsirkan Pasal 5 

UUD 1945 (sebelum amandemen), yang dijadikan alasan pembenar 

dari pendapatnya bahwa pemerintah bisa turut mengatur tentang 

kekuasaan kehakiman atau kekuasaan kehakiman bisa dikontrol. 

Pandangan tersbeut, selain rancu, juga bertentangan dengan amanat 

UUD 1945 yang menghendaki adanya kekuasaan kehakiman yang 

merdeka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ser-

ta penjelasannya. Moh. Koesnoe dan Purwoto juga menolak kalau 

ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dijadikan dalih untuk men-

gurangi dan membatasi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau 

untuk membenarkan adanya intervensi kekuasaan pemerintah ter-

hadap kekuasaan kehakiman. Ismail Saleh mengajukan pandangan 

tersebut dengan menyandarkan pada fakta-fakta bahwa intervensi 

pemerintah diperlihatkan dengan pengaturan masalah rekrutmen 

hakim, administrasi dan organisasi hakim, termasuk finansial. Fakta 

tersebut, secara fundamental telah mengurangi hakikat kekuasaan 

kehakiman yang merdeka.

Perdebatan tentang independensi pradilan sesungguhnya tidak 

dapat dilepaskan dari pembahasan kekuasaan kehakiman sebagai 

suatu cabang kekuasaan negara yang erat dikaitkan dengan konsep 

negara hukum (rule of law), di mana proses peradilan yang indepen-

den dan imparsial merupakan salah satu syarat tegaknya negara 

hukum. Independensi kekuasaan kehakiman tersebut setidaknya 

dapat dilihat pada penempatan setiap pribadi sama kedudukannya 

di hadapan hukum (equality before the law) dan keberlakuan jurisdik-

si peradilan umum (ordinary tribunas) bagi setiap warganegara. Di 

samping proses peradilan yang independen dan imparsial, dua ciri 

lain konsep negara hukum, yaitu adanya jaminan perlindungan hak 

asasi manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, larat belakang 

budaya, kondisi ekonomi dan pandangan politik serta prinsip ke-

pastian hukum. Ismail Suny melihat independensi dan imparsialitas 
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peradian sebagai slaah satu dari sepuluh kondisi minimum agar ter-

cipta suatu masyarakat di bawah rule of law. Sehingga dapat dika-

takan bahwa terdapat landasan yang kuat bagi kehadiran kekuasaan 

kehakiman yang independen sebagaimana diamanatkan dalam Pen-

jelasan UUD 1945.

Sesungguhnya keinginan untuk menegakkan kekuasaan ke-

hakiman yang merdeka, sejalan dengan semangat yang dikandung 

dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 (sebelum amandemen). 

Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 tersebut menyatakan bahwa: 

Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya ter-

lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, 

harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan-

nya para hakim.

Ketentuan dua pasal UUD 1945 tersebut melarang cabang-

cabang kekuasaan negara lainnya untuk mempengaruhi kekuasaan 

kehakiman dalam bentuk dan cara apapun. Pernyataan tersbeut ha-

rus ditafsirkan bahwa baik keadaannya, bentuk maupun susunann-

ya termasuk para pelaksananya, yaitu para hakim harus diatur oleh 

Konstitusi dan Undang-undang rganik tentang Mahkamah Agung. 

Berbeda dengan pengaturan sebelumnya, ketentuan Pasal 24 UUD 

1945 setelah amandemen secara tegas memuat jaminan indepen-

densi kekuasaan kehakiman.

2.2. Catatan Sejarah Perjuangan Independensi Kekuasaan 

Kehakiman

Watak autoritarian Pemerintahan Soekarno mempengaruhi 

kekuasaan kehakiman yaitu intervensi terhadap pelaksanaan kekua-

saan kehakiman yang merdeka melalui Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Ke-

hakiman. Retorika politik yang revolusioner telah merasukin Un-

dang-Undang Nomor 19 tahun 1964, yang memberikan kekuasaan 

kepada Presiden untuk melakukan intervensi terhadap peradilan, 

dalam hal kepentingan nasional atau kepentingan revolusi teran-

cam. Melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, Soekarno tel-

ah menempatkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di bawah 

kontrol kekuasaan eksekutif, dengan memberikan kekuasan kepada 

Presiden untuk melakukan intervensi terhadap peradilan dalam hal 
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kepentingan nasional atau kepentingan revolusi terancam. Soekarno 

membuat undang-undang tersebut tidak hanya karena gusar men-

yaksikan penolakan sejumlah hakim untuk didikte, tetapi alasan 

yang lebih mendasar lagi adalah bahwa dia menginginkan mobilisasi 

dukungan penuh dari para ahli hukum dan advokat.

Intervensi Soekarno terhadap kekuasaan kehakiman tidak saja 

dapat digambarkan melalui hal-hal yang serius malalui peratur-

an perundang-undangan, tetapi menurut Busthanul Arifin, juga 

melalui hal-hal yang sifatnya enekdotis. Pada tahun 1960. Soekarno 

memerintahkan agar hakim-hakim tidak lagi menggunakan toga se-

lama bersidang. Karena alasan kurang revolusioner, maka Soekarno 

memerintahkan hakim-hakim menggunakan seragam yang berpang-

kat seperti layaknya seragam jaksa pada saat itu.

Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap pelaksanaan kekua-

saan kehakiman berlanjut di era Pemerintahan Orde Baru di bawah 

Presiden Soeharto. Pemerintah Soeharto menghambat pelaksanaan 

kekuasaan kehakiman yang independen melalui Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

Kekuasaan Kehakiman yang independen tidak dapat dilaksanakan 

secara utuh, karena pengaturan administrasi, organisasi dan finan-

sial peradilan diletakkan di abwah Departemen Kehakiman. Keten-

tuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 telah me-

nimbulkan apa yang disebut dengan dualisme dalam pelaksanaan 

kekuasaankehakiman, yaitu sisi teknis peradilan berada di bawah 

Mahkamah agung dan sisis administratif berada di bawah kenda-

li Departemen Kehakiman. Kehadiran Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1970 tidak lain merupakan kekalahan kaum reformis yang 

ketika itu bekerja keras untuk mencegah terulangnya pengebirian 

kekuasaan kehakiman di masa rezim Demokrasi Terpimpin.

Tahap perkembangan yang sangat penting bagi sejarah kekua-

saan kehakiman di era Orde Baru terletak pada Seminar Hukum 

Nasional pada tahun 1968, dimana para hakim ingin menjadikan 

momentum ini untuk memperjuangkan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka. Hasrat para hakim untuk menghadirkan kekuasaan ke-

hakiman yang merdeka diungkapkan secara jelas dalam sambutan 

Ketua Ikahi Asikin Kusumaatmadja. Asikin menghendaki Mahka-

mah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, 



26 Perkembangan Pemikiran Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945

yang sejajar dengan eksekutif dan legislatif. Namun hal itu menurut 

Asikin hanya tinggal sebagai mitos jika otonomi dan kekuasaan 

peradilan tidak secara nyata diajukan. Pidato Asikin tersebut mem-

perjelas posisi hakim dan keinginan mereka.

Para hakim kembali memperlihatkan konsistensi semangat da-

lam cita-cita menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas dari 

pengaruh dan ketergantungan pada eksekutif, ketika mereka men-

gadakan Musyawarah Kerja Ikahi dari tanggal 14 sampai 15 Februari 

1970. Musyawarah Kerja ikahi terssebut berhasil mengajukan be-

berapa usul kepada Dirjen Pembinaan Badan-badan Peradilan, an-

tara lain, yaitu:

Supaya menjamin peradilan bebas dan tidak memihak dari 

faktor-faktor ektra-judisial diusahakan agar dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun, organisasi, administrasi dan finansial dari peradilan di 

lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, yang selama 

ini membawahkan Dirjen Peradilan Umum dilepaskan dan langsung 

di bawah Mahkamah Agung.

Perjuangan ikahi bagi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang 

merdeka juga mendapat dukungan dari kalangan advokat, yaitu Pera-

din (Persatuan Advokat Indonesia). Peradin mendukung seluruh 

rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan-pertemuan Ikahi. 

Peradin bahkan mengusulkan agar Mahkamah Agung diberi hak 

menguji undang-undang secara material. Usulan Peradin tersebut 

tidak pernah terwujudkan sampai berakhirnya Pemerinahan Soehar-

to pada tanggal 21 Mei 1998.

Perjuangkan independensi peradilan memang gagal dnegan di-

introdusirnya ketentuan pengaturan administrasi hakim di bawah 

Departemen Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Un-

dang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekua-

saan Kehakiman, yang ditentang keras oleh Mahkamah Agung. 

Ketentuan pasal 11 tersebut di kemuadian hari terbukti sebagai sa-

rana yang strategis untuk mengganjal independensi hakim.

IKAHI menerapkan langkah kompromistis berkenaan den-

gan keinginan untuk secara penuh mengatur lembaga peradilan di 

bawah Mahkamah Agung. Sebagai salah satu rekomendasi sem-

inar, Ikahi mendesak agar Mahkamah Agung mengusahakan pen-



27Perkembangan Pemikiran Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945

empatan seorang hakim senior sebagai Direktur Jenderal Urusan 

Peradilan di Departemen Kehakiman. Dirjen ini secara administratif 

masih berada di lingkungan Departemen Kehakiman, dengan tu-

gas menyelenggarakan segala urusan dan kebutuhan badan-badan 

peradilan. Penempatan hakim senior tersebut dapat menjembatani 

aspirasi para hakim di lingkungan eksekutif. Usul Ikahi ini ditang-

gapi oleh Mentei Kehakiman Seno Adji kemudian menebitkan Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman No. J.S. 4/1/21/1970 tertanggal 27 

Januari 1970 tentang pembentukan Dirjen Pembinaan Badan-badan 

Peradilan, yang dipimpin oleh seorang hakim senior sebagai direk-

tur jenderal. Hadipurnomo menjadi Dirjen pertama dari Direktorat 

Jenderal Pembinaan Badan Peradilan.

Di pertengahan tahun 1970-an, Soeharto memakai pola represi 

untuk menekan hakim-hakim agar loyal terhadap kepentingan pen-

guasa, terutama dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana 

politik. Peradilan terhadap Syahrir dan Hariman Siregar serta aktiv-

is-aktivis mahasiswa lainnya yang didakwa terlibat dalam Peristiwa 

15 Januari 1974 dapat dikatakan sebagai titik tolak dari menguatn-

ya cengkeraman pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. 

Hariman Siregar didakwa telah bertanggung jawab terhadap mele-

daknya kerusuhan di Jakarta setelah menggerakkan mahasiswa dan 

anggota masyarakat lainnya untuk memprotes kebijakan pemerintah 

di sektor penanaman modal Jepang di Indonesia. Peradilan Syahrir 

dan Hariman Siregar sebenarnya hanya merupakan kamuflase dari 

konflik tingkat elit politik, yaitu perseteruan antara Panglima Ko-

mando Pengendali Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Jen-

deral Sumitro dengan Letnan Jenderal Ali Murtopo, Asisten pribadi 

Presiden Soeharto ketika itu. 

Independensi kekuasaan kehakiman benar-benar dipertaruh-

kan dalam proses peradilan dimana kepentingan negara tersangkut. 

Perkara-perkara berkaitan dengan hal itu diantaranya adalah kasus 

Imran bin Muhammad Zein, perkara A.M. Fatwa, kasus Muchtar 

Pakpahan, gugatan Pimpinan redaksi Majalah Tempo Gunawan Mo-

hamad dan gugatan perdata warga Kedung Ombo. Loyalitas hakim 

seolah diperhadapkan dengan independensi kekuasaan kehakiman 

dalam kasus-kasus tersebut. Hakim yang mencoba bersikap netral 

dlaam peradilan yang menghadapkan penguasa sebagai tergugat 
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atau tersangka akan mendapatkan hukuman. Sebagai contoh dapat 

disebutkan adalah mutasi hakim Benyamin Mankudilaga dari Pen-

gadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta ke Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Sumatera Utara setelah dia memenangkan gugatan 

Gunawan Mohamad melawan Menteri Penerangan Republik Indo-

nesia yang telah mencabut Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) 

Majalah Tempo pada tahun 1994 bersama Tabloid Detik dan Majalah 

Editor.

2.3. UU yang Mengebiri Kekuasaan Kehakiman

Usulan penempatan hakim senior pada jabatan Direktur Jen-

deral Pembinaan Badan-badan Peradilan dianggap sebagai langkah 

kompromistis Ikahi terhadap Pemerintah, yang mengakhiri perde-

batan panas selama 27 bulan antara pihak Ikahi dengan Pemerintah 

dalam merampungkan Rancangan Undang-undang Pokok-pokok 

Kekuasaan Kehakiman. Pemerintahan Soeharto tidak menghenti-

kan upayanya untuk menempatkan kekuasaan yudikatif di bawah 

pengaruh kekuasaan eksekutif setelah pengundangan Undang-Un-

dang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Ke-

hakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 , kemudian diiku-

ti dengan produk hukum positif lainnya yang berperan besar dalam 

mengebiri kekuasan kehakiman. Produk hukum tersebut adalah Un-

dang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 

Kedua undnag-undang tersebut tidak memberi ruang gerak bagi 

hadirnya kekuasaan kehakiman yang lepas dari pengaruh kekuasaan 

di luar kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 mengatur kedudukan, 

susunan dan kekuasaan serta Hukum Acara Mahkaamh Agung. Un-

dang-undang ini meletakkan Mahkamah Agung sebagai pengadilan 

tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan 

tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya 

(Pasal 2). Disamping itu, masih ada ketentuan yang penting, yaitu 

pemberian status pejabat negara untuk Ketua, Wakil Ketua, Ketua 

Muda dan hakim Agung mahkamah Agung karena mereka adalah 

pelaksana kekuasaan kehakiman (Pasal 6). Ketentuan ini mengand-

ung kelemahan, karena hanya memberikan Mahkamah Agung hak 

menguji material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah 
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undang-undang (Pasal 31 ayat (1)). Pelaksanaan hak uji material si-

fatnya pasif, karena pengujian suatu peraturan perundang-undangan 

di bawah undnag-undang dalam rangka pemeriksaan pada tingkat 

kasasi (Pasal 31 ayat (2)). Selama Pemerintahan Presiden Soeharto, 

Mahkamah Agung baru satu kali melakukan hak uji material, yaitu 

ketika Surya Paloh mengajukan permohonan pembatalan terhadap 

Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengatur tentang 

kedudukan susunan organisasi, kekuasaan, tata kerja dan adminis-

trasi pengadilan di lingkungan Peradilan umum yang asas-asasnya 

sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Pasal 

2 Undnag-Undang tersebut mengatakan Peradilan Umum merupa-

kan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi para pencari 

keadilan pada umumnya. Undang-Undang ini mempertegas dual-

isme kekuasaan kehakiman, dengan tetap mempertahankan  pem-

binaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan oleh 

Departemen Kehakiman, sedangkan Mahkamah Agung mengurus 

pembinaan teknis peradilan. Sekalipun ada jaminan bahwa pembi-

naan baik oleh Mahkmaah Agung maupun Departemen Kehakiman, 

praktis janji itu hampir tidak pernah dilaksanakan karena kuatnya 

pengaruh intervensi terhadap jalnnya proses peradilan. Dengan 

demikian, Undang-undang ini menghambat pelaksanaan fungsi 

peradilan.

Hambatan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka 

juga dapat dijumpai pada bagian lain dari Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1986. Undang-undang ini mensyaratkan bahwa seseorang 

harus menjadi pegawai negeri untuk dapat diangkat sebagai hakim 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, karena 

hakim adalah pegawai negeri, maka dia harus tunduk pada ketentu-

an Undang-undang Pegawai Negeri (Korpri). Karena hakim adalah 

anggota Korpri, maka dia harusmendukung Golkar. Loyal terhadap 

Golkar berarti juga kepada pemerintah. Hal itu mudah dilihat dari 

posisi hakimyang ketika mengadili perkara pidana politik atau per-

kara perdata dengan pemerintah sebagai pihak dalam perkara yang 

diperiksa.
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2.4. Kesimpulan

Corak pemerintahan (era Soekarno dan Soeharto) yang otoriter 

telah membawa pengaruh tidak saja pada tidak berjalannya pemis-

ahan kekuasaan legislatif, tetapi juga tidak berfungsinya “check and 

balances” diantara ketiga cabang kekuasaan negara tersebut. Dalam 

konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman di era kedua pemerin-

tahan terjadi intervensi kekuasaan terhadap kekuasaan kehakiman 

yang independen. Proses intervensi kekuasaan kehakiman dilaku-

kan secara sistematis baik melalui peraturan perundang-undangan 

maupun mekanisme politik kekuasaan. Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman memberi 

legitimasi campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap urusan 

administrasi keuangan peradilan melalui ketentuan Pasal 11 Un-

dang-undang tersebut. Campur tangan kekuasaan eksekutif terha-

dap pelaksanaan peradilan pada masa Orde Baru juga terjadi pada 

Pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1966).

Pengaruh eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman di masa 

pemerintahan Presiden Soeharto telah melahirkan putusan-putu-

san pengadilan yang tidak mampu memberi rasa keadilan kepada 

para pencari keadilan terutama dalam kasus-kasus yang menying-

gung kepentingan penguasa. Sebagai akibat dari kondisi politik 

yang otoriter tersebut lahirlah sejumlah putusan pengadilan yang 

adil, jujur dan tidak memihak ternyata lebih  merupakan fenome-

na keadilan personal sebagai putusan individu hakim dlaam perk-

ara-perkara yang telah dibahas dalam bagian terdahulu. Fenomena 

keadilan personal tersebut merupakan gambaran tidak bekerjanya 

sistem hukum di era Pemerintahan Presiden Soeharto. Fenomena 

keadilan personal tersebut memperlihatkan faktor individu hakim 

yang jujur dan berani menjadi penentu dalam suatu proses peradilan, 

yang tidak lain merupakan cerminan masyarakat tradisional. 

Sebagai bagian akhir penelitian ini, penulis mengajukan sejum-

lah rekomendasi bahwa: 

1. Segenap peraturan perundang-undangan di bidang 

peradilan harus ditinjau kembali, terutama Undang-Un-

dang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1986, sehingga proses peradilan dapat berjalan se-

suai dengan tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum.



31Perkembangan Pemikiran Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945

2. Para hakim harus diberikan gaji dan tunjangan serta fasilitas 

kerja yang memungkinkan mereka bekerja dengan tenang 

tanpa harus memikirkan bagaimana mendapatkan tambah-

an penghasilan agar dapat hidup layak. Gaji dan tunjangan 

para hakim sewajarnya disejajarkan dengan pejabat negara 

di lingkungan eksekutif dan legislatif. Jika ingin diberikan 

contoh konkrit, maka gaji dan tunjangan para hakim di 

tingkat pengadilan negeri seharusnya sejajar dengan yang 

didapatkan oleh bupati dan anggota DPRD Tingkat II. De-

mikian juga hakim pengadilan tinggi mendapatkan gaji dan 

tunjangan sejajar dengan anggota DPRD tingkat Provinsi. 

Dalam hal hakim aging, maka tunjangan dan fasilitas yang 

diberikan kepada anggota DPR. Pemberian gaji dan fasili-

tas yang setara dengan pejabat dan anggota legislatif terse-

but adalah sesuatu yang wajar dan semestinya didapatkan 

oleh para hakim. Pemberian gaji dan fasilitas yang mema-

dai tersebut juga seklaigus merupakan cerminan tingkat 

penghargaan terhadap para hakim yang dikatakan sebagai 

profesi yang mulia. Pemberian gaji dan fasilitas tersebut se-

harusnya dikaitkan dengan pemberian status pejabat nega-

ra kepada hakim dan dicantumkan dalam Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman yang baru. Pemberian gaji dan fasili-

tas sebagai pejabat negara juga harus diikuti dengan penga-

turan sanksi hukum bagi pelanggaran oleh hakim.

(3)

Administrasi Peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai 

Awal Reformasi Peradilan

Pembenahan administrasi peradilan semakin mendesak sebagai 
upaya yang menghadirkan suatu proses peradilan yang dapat mem-
beri rasa kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.
Penelitian dilakukan oleh PMB-LIPI dalam selang waktu Januari 
sampai Maret 2001 memperlihatkan adanya tuntutan kuat dari 
kalangan masyarakat awam dan praktisi hukum untuk secepatnya 
merealisir sistem satu  administrasi peradilan. Harapan tersebut 
sebenarnya dapat dipenuhi sejalan dengan telah diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang mengoreksi Pasal 
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11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai payung hukum 
bagi dualisme administrasi peradilan. Namun, Undang-Undang No-
mor 35 Tahun 1999 mensyaratkan periode transisi selama lima ta-
hun untuk menempatkan segenap urusan administrasi pengadilan 

dibawah Mahkamah Agung.

Dualisme administrasi peradilan telah mengebiri kemandi-

rian kekuasaan kehakiman. Baik dibawah Pemerintahan Soekarno 

melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan juga Pemerin-

tahanSoeharto melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tel-

ah menempatkan kekuasaan kehakiman dibawah subordinasi atau 

setidaknya dibawah pengaruh kekuasaaneksekutif. Dalam konteks 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, maka penyerah-

an administrasi peradilan kepada Mahkamah Agung tidak saja akan 

lebih memudahkan pengawasan internal terhadap hakim-hakim 

bawahan, tetapi juga akan lebih terencana pelaksaan rekuitmen 

hakim, promosi dan mutasi hakim.

Pengisian Jabatan di MA

Pemberian wewenang untuk mengurus administrasi penga-

dilan, disamping teknis peradilan, kepada Mahkamah Agung adalah 

sejalan dengan semangat yang dikandung dalam UUD 1945. Mah-

kamah Agung (MA) menjadi lembaga puncak dari pelaksana kekua-

saan kehakiman. MA nantinya akan menjadi lembaga penentu da-

lam hal penyaringan calon-calon hakim, promosi dan mutasi hakim 

untuk pengadilan-pengadilan ditingkat bawahan MA. Untuk pengi-

sian jabatan Hakim Agung,sejak tumbangnya Pemerintahan Soe-

harto telah diadakan pembaharuan yang radikal. Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) telah melakukan penyaringan terhadap calon-calon 

hakim agung yang diusulkan oleh Pemerintah. DPR juga kemudian 

menyaring dua calon Wakil Ketua MA dan Ketua MA, dimana Pres-

iden dalam kedudukan sebagai Kepala Negara harus memilih satu 

diantara dua calon tersebut untuk masing-masing jabatan Ketua dan 

Wakil Ketua MA.

Para nara sumber yang dihubungi menyatakan kesetujuannya 

terhadap mekanisme terhadap calon-calon hakim agung sebagaima-

na telah dilaksanakan di DPR. Menurut mereka, penyaringan calon-

calon hakim agung melalui fit and proper testakan lebih menjamin 

munculnya hakim-hakim agung yang memiliki integritas pribadi 
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yang tinggi dan memiliki latar belakang pengetahuan hukum yang 

memadai. Namun, para narasumber juga menginginkan agar pe-

meriksaan kekayaan hakim agung tetap dilakukan diakhir tahun dan 

diakhir masa jabatannya. Hal ini untuk menghindarkan munculnya 

hakim-hakim yang korup di MA.

Belum diputuskannya Ketua MA telah membawa pemikiran 

baru bahwa perlu ada Undang-undang yang secara tegas memberi 

batas kepada Presiden untuk hanya memilih satu diantara dua 

calon Ketua dan WPakil Ketua MA yang diusulkan DPR. Bisa saja 

pengangkatan dan pemberhentian Ketua MA dimuat dalam UUD, 

sebagaimana diusulkan sejumlah nara sumber dalam penelitian 

PMB-LIPI. Menurut nara sumber- nara sumber tersebut, pengatur-

an pengangkatan dan pemberhentian Ketua MA dalam UUDsebagai 

upaya untuk menghindar dari praktek penyalahgunaan kekuasaan 

(abuse of power) oleh Presiden.

Para nara sumber penelitian ini menghendaki pembaharuan 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

Pembaharuan undang-undang tersebut diharapkan akan memper-

baiki kinerja MA dan lebih mempertegas MA sebagai pelaksana ter-

tinggi kekuasaan kehakiman yang independen. Undang-undang itu 

juga akan secara tegas mengatur status hakim agung sebagai pejabat 

negara dengan segenap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seo-

rang pejabat negara.

Dalam konteks hubungan antara MA dengan lembaga-lembaga 

tinggi negara lainnya, terutama DPR dan Presiden, perlu ada pene-

gasan dalam UUD yang baru. UUD tersebut perlu mengatur secara 

rinci mekanisme hubungan antara MA dengan DPR dengan Presi-

den. Hubungan tersebut dianggap penting untuk diatur dalam UUD 

sebagai upaya memberi batasan hukum bagi proses check and balance 

antar lembaga tinggi negara.

Komisi Yustisial

Komisi Yustisial dianggap sebagai lembaga yang mampu un-

tuk melakukan pengawasan terhadap putusan-putusan pengadilan. 

Namun, sekalipun demikian, lembaga tersebut tidak berada diatas 

MA. Keputusan lembaga tersebut hanya bersifat rekomendasi kepa-

da MA.
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Komisi Yustisial diharapkan dapat menampung pengaduan para 

pencari keadilan terhadap suatu yang dianggap bertentangan den-

gan kepastian hukum dan rasa keadilan. Putusan yang dikeluarkan 

tersebut tidak akan diubah sekalipun ada pengaduan masyarakat. 

Komisi Yustisial akan melakukan dengar pendapat dengan pihak 

pelapor dan majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Re-

komendasi yang disampaikan kepada MA nantinya maksimal berupa 

usulan pemecatan seorang hakim agung, yang kemudian diteruskan 

kepada DPR.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yustisial ini 

dilakukan oleh DPR atas usul Pemerintah.Pengaturan lebih rinci 

tentang Komisi ini harus dimuat dalam Undang-undang Mahkamah 

Agung yang baru. Komisi ini berkantor dilingkungan MA, dengan 

harapan akan lebih memudahkan kerja mereka. Namun, lembaga 

ini bukan lah bagian dari struktur MA ataupun berada di atas MA.

Judicial Review

Hak uji marerial atau judicial review juga menjadi bahasan pent-

ing dalam penelitian ini. Pada masa pemerintahan Presiden Soehar-

to, hak uji material diberikan kepada MA melalui Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1970. Namun, kewenangan melakukan judicial re-

view hanya dapat dilakukan ditingkat MA setelah adanya permintaan 

dari masyarakat. Judicial review dilakukan hanya terhadap peraturan 

ditingkat undang-undang.

Para nara sumber penelitian ini mengharapkan adanya peruba-

han yang mendasar terhadap hak uji material MA tersebut. Mereka 

menghendaki hak uji material MA tidak lagi bersifat pasif menanti 

gugatan masyarakat, tetapi bersifat aktif. Kemudian, hak uji mate-

rial tidak lagi dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangan 

dibawah undang-undang, tetapi diperluas menjadi melingkupi un-

dang-undang. Hanya saja, perubahan undang-undang tetap ditan-

gan DPR.

Pengawasan Pengadilan Bawahan

Dalam kesempatan ini, penulis juga merasa perlu mengungkap-

kan bahwa kekuasaan kehakiman yang tidak independen berujung 

pada lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proses peradilan. 

Majelis hakim yang memeriksa suatu perkara ditingkat Pengadilan 
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Negeri secara ringan mempersilahkan pencari keadilan untuk mena-

jukan banding ke tingkat Pengadilan tinggi dan demikian juga men-

gajukan kasasi dalam hal tidak puas atas putusan di tingkat Pen-

gadilan Tinggi. Majelis hakim tersebut tidak merasa malu karena 

telah menyalahi sumpah jabatan dan kode etik profesinya dengan 

bersikap masa bodoh seperti itu. Hampir dipastikan selama ini tidak 

ada penindakan terhadap hakim-hakim yang mengeluarkan putu-

san pengadilan yang salah penerapan hukumnya maupun membuat 

putusan yang tidak bermutu. Seharusnya, hakim-hakim seperti itu 

diberhentikan setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan 

melakukan pembelaan di muka lembaga seperti Dewan Kehormatan 

Hakim atau Komisi Yudisial.

Kondisi anomali di lingkungan peradilan diperparah lagi den-

gan praktek peradilan yang korup, yang melibatkan petugas-petugas 

pengadilan, pengacara-pengacra, jaksa, polisi dan calo-calo perka-

ra. Dengan demikian, muncul lah anekdot, yaitu kalau selama ini 

dalam dunia hukum dikenal istilah integrated criminal justice system, 

maka sekarang istilah itu telah berubah menjadi integrated mafia in 

criminal justice system. Kondisi yang anomalis tersebut dibiarkan ber-

langsung selama periode pemerintahan Soeharto sebagai imbal jasa 

penguasa atas kesetiaan hakim-hakim dan petugas penegak hukum 

lainnya dalam menjalankan tugasnya, terutama menjadi sangat ber-

pihak kepada penguasa dalam perkara-perkara yang menempatkan 

negara sebagai suatu pihak dalam proses peradilan. Karena itu, ti-

dak mengherankan bahwa tidak akan pernah bebas terdakwa kasus 

pidana politik, sekalipun tidak ada bukti-bukti keterlibatan mereka 

dalam perkara yang disidangkan. Contoh yang paling nyata adalah 

peradilan kasus aktivis-aktivis PRD, Penyerbuan kantor DPP PDI 

dan kasus-kasus pidana politik yang melibatkan tokoh –tokoh Islam 

seperti Kasus Tanjung Priok dan Lampung.

Kondisi anomalis dalam dunia peradilan juga telah membidani 

lahirnya putusan-putusan hakim yang sangat kontroversial, yang 

lahir baik karena adanya praktek suap ataupun ketidakmengertian 

majelis hakim atas perkara yang ditangani. Karena praktek peradilan 

yang korup, maka hakim-hakim kita sangat enggan untuk menim-
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ba ilmu-ilmu hukum yang berdimensi modern. Misalnya, transaksi 

derivatif, transaksi perbankan melalui tele-banking, transaksi pasar 

modal ataupun transaksi finansial atas dasar perjanjian multilater-

al. Bahkan, putusan-putusan yang sembrono juga lahir dari majelis 

hakim ditingkat Mahkamah Agung.

Gagalnya Pelaksanaan Asas Peradilan

Ironisnya, terutama dimasa pemerintahan Soeharto, para pen-

cari keadilan tidak lagi merasa pengadilan sebagai tempat untuk 

mendapatkan keadilan, karena kegagalan pelaksaanna asaz peradilan 

yang murah, sederhana dan cepat. Artinya, proses peradilan menjad-

ikan membutuhkan waktu yang memakan panjang sampai para pen-

cari keadilan sampai mendapatkan jawaban atas tuntutan keadilan. 

Proses peradilan yang lamban ini membuka peluang kolusi antara 

seorang pencari keadilan dengan petugas pengadilan untuk mem-

percepat proses perkaranya. Para nara sumber yang dihubungi sela-

ma penelitian PMB-LIPI ini juga mengungkapkan ketidakefisienan-

nya proses peradilan.

Proses peradilan yang tidak lagi murah disebabkan adanya biaya 

siluman selama proses peradilan, terutama untuk perkara-perkara 

perdata dan kepailitan. Para pencari keadilan sering terbentur den-

gan kenyataan bahwa pemeriksaan perkara tidak lagi dapat dihitung 

berdasarkan tabel ongkos perkara resmi. Mereka masih harus mero-

goh kantong untuk pengeluaran ekstra untuk perkara perdata dan 

kepailitan, mulai dari mendaftarkan perkara sampai pada eksekusi 

suatu putusan. Untuk perkara pidana, tersangka atau terdakwa juga 

sering dihadapkan pada dilema untuk menyuap para petugas mu-

lai ditingkat penyidikan sampai pada proses persidangan di penga-

dilan. Bukan menjadi rahasia umum bahwa seorang tersangka harus 

mengeluarkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk mendapatkan 

tahanan luar, dimana uang jaminan itu tidak pernah kembali seka-

lipun ada janji polisi untuk mengembalikannya. Dalam perkara pi-

dana. Penerbitan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) adalah ladang 

bisnis yang basah antara pengacara dan pihak kejaksaan.

Segenap penyimpangan terhadap pelaksanaan proses peradilan 
telah membawa konsekuensi bahwa proses peradilan kita tidak lagi 
sederhana. Para pencari keadilan tidak bisa mengerti atas suatu pu-
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tusan hakim, karena putusan didasarkan atas pertimbangan hukum 
jauh dari hasil pemeriksaan di pengadilan dan mengabaikan buk-
ti-bukti yang diajukan di muka pengadilan. Para pencari keadilan 
juga tidak akan pernah sampai pada pemahaman mengapa suatu 
perkara tidak cepat diperiksa. Penumpukan perkara di Mahkamah 
Agung menjadi kambing hitam atas tersendat-sendatnya proses pe-
meriksaan perkara.

(4)

Mengawal Kehormatan Hakim Dengan Komisi Yudisial

Gagasan pembentukan Komisi Yudisial berangkat dari kebutu-

han untuk melakukan reformasi peradilan sebagai bagian dari ide 

besar untuk meperkuat independensi peradilan dan menghadirkan 

proses peradilan yang jujur, adil dan imparsial.19 Komis Yudisial awal-

nya dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan koreksi terhadap 

proses peradilan di tingkat Mahkamah Agung. Komisi ini dirancang-

kan untuk memeriksa hakim agung dalam hal adanya penyimpan-

gan prilaku dan dugaan praktik kolusi antara hakim agung dengan 

pihak yang berperkara. Penyimpangan praktek peradilan di tingkat 

pengadilan Tinggi cukup diperiksa oleh semacam majelis kehom-

atan hakim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung. Sedangkan peny-

impangan di tingkat pengadilan negeri akan diperiksa di tingkat 

pengadilan tinggi. Namun, perkembangan kemudian memperluas 

cakupan wewenang untuk memeriksa hakim pada tingkat Mahka-

mah Agung dan hakim-hakim di pengadilan bawahnya serta hakim 

pada Mahkamah Konstitusi.20

19 Gagasan untuk menghadirkan proses peradilan yang adil, jujur dan tidak memihak 
merupakan kebutuhan yang sangat mendesak sebagai akibat sulitnya memberan-
tas praktek peradilan yang korup di setiap tingkat proses peradilan, termasuk di 
Mahkamah Agung. Indikasi praktek peradilan korup di Mahkamah Agung setida-
knya dapat dilihat dari pengaduan mantan hakim Agung Adi Andjojo dalam kasus 
Gandhi memorial School yang dipublikasikan kepada media pada tahun 1996, yang 
melibatkan majelis hakim di mahkamah Agung dan Direktur Pidana saat itu. Tim 
Pemeriksa internal yang dibentuk ketua Mahkamah Agung Soejoni menyimpulkan 
tidak ada kolusi dalam pemeriksaan kasus Gandhi Memorial School, tetapi yang 
terjadi adalah salah prosedur. Resistensi dari kalangan internal Hakim Agung terh-
adap keberanian Adi Andjojo tersebut berujung pada pemberhentian yang bersang-
kutan sebagai Ketua Muda Pidana Umum pada Mahkamah Agung.

20  Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89).
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Kehadiran Komisi Yudisial seolah menjawab keinginan sejum-

lah ahli hukum di akhir tahun 1960-an untuk menjaga profesi hakim 

dan independensi kekuasaan kehakiman melalui suatu lembaga 

yang independen.21 Didalam Rancangan Undang-undang Kekuasaan 

Kehakiman, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970, diintrodusir Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim 

(MPPH). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 RUU Kekuasaan 

Kehakiman tersebut, MPPH diadakan untuk bertugas mempertim-

bangkan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran 

dan/atau asal-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, 

kepindahan, pemberhentian dan tindakan-tindakan/hukuman-hu-

kuman jabatan para hakim, yang diajukan oleh Mahkamah Agung 

maupun Menteri Kehakiman. Namun, dalam perkembangan kemu-

dian ketentuan tentang MPPH dicoret dari rancangan undang-un-

dang tersebut. Gagasan untuk membentuk lembaga semacam Ma-

jelis Kehormatan Hakim kembali mencuat di era reformasi pasca 

Pemerintahan Soeharto.

Gagasan untuk membentuk lembaga sejenis MPPH, yang 

kemudian dinamakan Komisi Yudisial mendapatkan pijakan konsti-

tusional ketika perubahan ketiga UUD 1945 mencantumkan Pasal 

24B yang mengatutr Komisi Yudisial. Kehadiran Komisi Yudisial dan 

Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga pelaksana kekuasaan ke-

hakiman bersama Mahkamah Agung dan badan peradilan-peradilan 

dibawahnya. Pembentukan Komisi Yudisial ini diharapkan dapat 

memperkuat visi kekuasaan kehakiman yang independen dan ter-

laksananya peradilan yang bersih.

Keinginan untuk menghadirkan suatu proses peradilan yang 

bersih dengan hakim yang memiliki integritas juga merupakan 

harapan yang datang dari kalangan hakim sendiri.22 Prilaku hakim 

yang buruk, seperti menerima suap, akan berujung pada kehilangan 

kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Kehilangan kepercayaan 

21 A. Muhammad Asrun, INdependensi Peradilan di bawah Pemerintahan Soeharto: 
Kajian Fenomena Keadilan Personal dalam Peradilan di tingkat Mahkamah Agung 
(Jakarta: Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2003), 118-119.

22  Kompas, “Bagir manan: Banyak Hakim Indonesia Bisa Disuap,” 3 Februari 2005.
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terhadap lembaga peradilan akan mengakibatkan muncul-

nya proses penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan 

(out-of-court settlement) atau penyelesaian mekanisme hukum 

jalanan (street justice) seperti pembakaran perampok atau penco-

pet yang ditangkap massa di jalanan.23 Sinisme publik terhadap 

peradilan para koruptor, karena pengadilan menghukum mer-

eka dalam variasi waktu 1 tahun atau lama hukuman yang ham-

pir sama dengan “maling kelas teri”, seperti pencuri jemuran.

Selanjutnya, pengaturan tentang Komisi Yudisial melalui Pasal 

24B UUD 1945 secara rinci berbunyi sebagai berikut:

(1)  Mahkamah Konstitusi bersifat mandiri yang  berwenang 

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan ke-

hormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim.

(2)  Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan 

dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas 

dan kepribadian yang tidak tercela.

(3)  Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat.

(4)  Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial dia-

tur dengan undang-undang.

Pengaturan Komisi Yudisial lebih rinci tentang susunan organ-

isasi, kedudukan dan keanggotaannya diatur dalam Undang-Un-

dang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang-un-

dang ini terdiri dari 7 Bab dan 41 pasal. Undang-undang ini juga 

memuat Ketentuan Peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 

tentang klausul transisional pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial 

yang belum dapat dilaksanakan, yaitu bahwa, “Selama keanggotaan 

Komisi Yudisial belum terbentuk berdasarkan Undang-undang ini, 

pencalonan hakim Agung dilaksanakan berdasarkan Undang-un-

dang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaima-

23  Masa menghakimi pencopet tertangkap dan kemudian memukul sampai babak 
belur, bahkan tidak jarang nyawa pencopet itu tak dapat diselamatkan. Kemarahan 
masyarakat tersebut berlatarbelakang seringnya pencopet itu bebas sebelum kasus-
nya sampai kepengadilan, baik karena tak diproses lebih lanjut atau ditebus dengan 
uang oleh mafia pencopet.
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na diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung.”

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 juga memuat klausul 

penting tentang batas waktu penetapan anggota Komisi Yudisial di 

dalam Pasal 40. Ketentuan Pasal 40 UU No. 22 Tahun 2004 menya-

takan:

(1) Anggota Komisi Yudisial ditetapkan paling lambat 10 (sep-

uluh) bulan terhitung sejak tanggal undang-undang ini 

ditetapkan.24

(2) Komisi Yudisial melaksanakan wewenang dan tugasnya 

paling lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak ditetap-

kannya Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1).

Pemuatan kedua klausul tersebut diatas sangat penting agar di-

hindarkan ketentuan undang-undang hanya baik diatas kertas, tetapi 

harus ada limitasi waktu pemberlakukan ketentuan undang-undang. 

Penetapan anggota Komisi Yudisial agar secara de factor lembaga 

tersebut telah eksis dan dapat bekerja memenuhi kewajiban konsti-

tusionalnya. Demikian juga pelaksanaan tugas anggota Komisi Yudi-

sial harus ada kejelasan kapan mereka dapat memulai pekerjaannya, 

yang juga berarti Pemerintah harus mempersiapkan dukungan sara-

na dan prasaranan bagi Komisi Yudisial.

Sebagai pelaksanaan jaminan pelaksanaan kekuasaan kehakiman 

yang merdeka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 UUD 1945, 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa 

Komisi Yudisial adalah lembagaa negara yang mandiri dalam pelak-

sanaan wewenangnya atau bebas dari campur tangan dari kekuasaan 

lainnya.25Penegasan independensi Komisi Yudisial ini sangat pent-

ing artinya, karena lembaga ini akan melakukan pengawasan terha-

dap aspek kinerja dan aspek prilaku dari para hakim yang tidak lain 

masih satu rumpun pelaksana kekuasaan kehakiman seperti halnya 

24  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agus-
tus 2004 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

25  Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lemba-
ran Negara Tahun 2004 Nomor 89).
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juga Komisi Yudisial. Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2004 hanya dapat dilaksanakan dengan asumsi-asumsi beri-

kut ini, yaitu:

1. Adanya jaminan proses seleksi, pengangkatan dan pem-

berhentian anggota Komisi Yudisial yang jujur, transparan, 

akuntabel dan imparsial;

2. Adanya jaminan dan berjalannya jaminan terhadap hak 

protokol, keuangan dan tindakan kepolisian bagi anggota 

Komisi Yudisial.

Jaminan bagi dua kategori permasalahan tersebut di atas telah 

diberikan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004. Pengatur-

an tentang keanggotaan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 4, Pasal 

5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 menyatakan, 

“Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Selanjutnya 

Pasal 5 memperjelas susunan Komisi Yudisial, yaitu: “Pimpinan 

Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang wakil Ketua 

yang merangkap Anggota.”

Pasal 6 memuat ketentuan tentang komposisi Komisi Yudisial, 

yaitu:

(1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.

(2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara

(3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akade-

misi hukum, dan anggota masyarakat.

Pemilihan pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Ang-

gota Komisi Yudisial, dengan ketentuan tata cara pemilihan ditentu-

kan oleh Komisi Yudisial.26 Artinya, mekanisme dan prosedur pemi-

lihan Ketua ditentukan secara internal oleh para anggota Komisi 

Yudisial.

Bagian Ketiga Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 menga-

tur hak Protokoler, Keuangan, dan Tindakan Kepolisian. Pengaturan 

26  Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lemba-
ran Negara Tahun 2004 Nomor 89).
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kedudukan protokoler dan hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua 

dan Anggota komisi Yudisial diberlakukan atas dasar peraturan pe-

rundang-undangan bagi pejabat negara.27Tindakan kepolisian terh-

adap Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial hanya dapat 

dilakukan atas perintah Jaksa Agung dan setelah mendapat persetu-

juan Presiden, kecuali tertangkap tangan atau adanya bukti permu-

laan yang cukup kuat keterlibatan dalam tindak kejahatan.28

Perbandingan Negara Lain

Lembaga semacam Komisi Yudisial juga merupakan fenomena 

baru di lingkungan peradilan di banyak negara.29Menurut penelitian 

A.Ahsin Thohari,30dari 197 konstitusi berbagai negara anggota Pers-

erikatan Bangsa-Bangsa ternyata 43 negara yang mengatur Komi-

si Konstitusi didalam konstitusinya, dengan beragam penyebutan 

nama lembaga, jumlah anggota dan pengaturan fungsinya. Misaln-

ya, Komisi Yudisial di Afrika selatan dinamakan Judicial Service Com-

mision yang diatur di dalam section 174 Konstitusi Afrika Selatan, 

tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pen-

gangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 

Konstitusi, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan hakim 

di semua lembaga peradilan.31Komposisis dan latar belakang Judicial 

Service Commision juga beragam, yaitu: Ketua Judicial Service Commision 

dijabat oleh Ketua Mahkamah agung dan jabatan wakilnya dipegang 

oleh Ketua Mahkamah Konstitusi;satu orang hakim pilihan sebagai 

anggota serta dua orang anggota dari advokat, dua orang anggota 

dari kalangan jaksa, satu orang anggota dari fakultas hukum yang 

dipilih dari universitas-universitas di Afrika Selatan, tujuh orang an-

ggota dari National Assembly.32

27 Pasal 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 89)

28 Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lemba-
ran Negara Tahun 2004 Nomor 89)

29 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hu-
kum Universitas Indonesia, 2004)

30  A.Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan (Jakarta: ELSAM 2004), 
106.

31  Ibid., 106-107
32  Judicial Service Commission Act, Office of the President No. 1235, 13 July 1994.
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Komisi Yudisial di Filipina berbeda dari lembaga sejenis di Afrika 

Selatan, baik dalam bentuk kewenangan maupun komposisi keang-

gotaannya.33Di Filipina, komisi ini disebut Judicial and Bar Council dan 

dibentuk dibawah supervise Mahkamah Agung sebagaimana diatur 

dalam section 8 dan 9 Konstitusi 1987. Konstitusi memberi kewenan-

gan komisi ini untuk merekomendasikan pengangkatan para hakim. 

Keanggotaan Komisi ini terdiri dari Ketua dijabat oleh Ketua Mah-

kamah Agung dan anggota-anggota komisi masing-masing berasal 

dari Sekretaris Mahkamah Agung, perwakilan Anggota Kongres, 

perwakilan organissi pengacara, perwakilan guru besar fakultas hu-

kum, pensiunan Mahkamah Agung, dan perwakilan sektor swasta.

Malaysia juga memiliki lembaga semacam Komisi Yudisial, 
dengan nama Judicial and Legal Service sebagaimana diatur dalam 
Pasal 138 Konstitusinya. Konstitusi tidak mengatur secara tegas ke-
wenangan lembaga ini.34Komposisi keanggotaannya terdiri dari ket-
ua Publik Service Commision sebagai ketua serta Jaksa Agung dan 
satu orang lagi diangkat sebagai anggota oleh Yan di-Pertuan Agong 
setelah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung.

Di Italia, komisi ini dinamakan The Superior Council of the Judiciary 
sebagaimana diatur di dalam Section 105 Konstitusinya tanpa men-
gatur perihal keanggotaannya.35 Komisi ini berwenang mengang-
kat, memberhentikan, memutasikan dan mempromosikan anggota 
badan peradilan dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap para 
hakim.

Komisi Yudisial di Kroasia disebut National Judicial Council yang 
diatur dalam Pasal 123 Konstitusi.36 Lembaga ini berfungsi untuk 
mengangkat dan memberhentikan hakim dan memutuskan segala 
hal yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin hakim. Keanggota-
annya terdiri dari sebelas orang yang dipilih oleh Parlemen Kroasia 
dari kalangan hakim, advokat dan guru besar fakultas hakum.

Di Argentina, Komisi Yudisial dinamakan Council of Magistra-
cy dengan segenap kewenangananya diatur dalam Pasal 114 Kon-

stitusi.37Lembaga ini memiliki kompetensi yang relatif luas, yaitu: 

33 A.Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, op.cit., 108-109.
34  Lihat Website Judicial and legal service Officer’ Association,http://www.jalsoa.org
35  Lihat Konstitusi Itali di website http://www.oefre.unibe.ch/law/id/itoot.ht5ml.
36 Lihat Konstitusi Kroasi di websitehttp://www.constitution.org/cons/croatia.htm
37 Lihat Council of Magistracy pada websitehttp://www.jurist.law.pitt.edu/world/ar-

gencor2.htm
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mengajukan calon hakim agung kepada Senat dan selanjutnya diang-

kat oleh Presiden; bertanggung jawab terhadap seleksi hakim dan ad-

ministrasi kekuasaan kehakiman; mengembangkan pemilihan calon 

hakim tingkat bawah melalui kompetensi publik; mengeluarkan 

ususlan tiga nama calon hakim tingkat bawah; mengurus sumber daya 

untuk administrasi pengadilan; melakukan tindakan pendisplinan 

terhadap hakim-hakim; memutuskan pemberhentian hakim; dan 

mengeluarkan peraturan tentang organisasi pengadilan untuk men-

jamin independensi hakim dan efisiensi administrasi pengadilan.

Venezuela menamakan The Council on the Judiciary untuk Komi-

si Yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 47 Konstitusi.38 Dewan 

ini berfungsi mengatur penjaminan indepedensi, efisien, disiplin 

dan kepatuhan pengadilan, dan hal-jal yang berkaitan dengan karier 

hsakim. Konstitusi tidak mengatur soal keanggotaan dewan ini.

Tunisia juga memiliki lembaga sejenis Komisi Yudisial, dengan 

nama Superior Council of the Magistrature yang diatur dalam Pasal 66 

dan 67 Konstitusi tanpa mengatur komposisi keanggotaannya.39 

Lembaga ini berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada 

presdiden tentang pencalonan hakim, mengawasi hakim dalam hal 

pelaksanaan pencalonan, keamjuan, mutasi dan kedisplinan.

Pembangunan Institusi

Sebagai suatu lembaga negara baru, maka Komisi Yudisial akan 
menghadapai beragam persoalan dalam pelaksanaan tugas di masa 
depan, terutama terkait pembangunan instituisi (institutional build-
ing). Pemilihan karyawan, pejabat struktural, gedung perkantoran 
dan dukungan prasarana dan sarana akan menjadi penguji keber-
hasilan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pember-
antasan Korupsi menghadapi permasalahan tersebut hingga tulisan 
ini dibuat.Pembentukan kedua lembaga tersebut tidak dipersiapkan 
sebelumnya prasarana dan sarana penunjang kerja, termasuk peny-
iapan anggaran. Namun, nasib baik lebih  berpihak pada Mahkamah 
Konstitusi, karena komitmen dan manajemen kerja Ketua dan jajaran 
hakim konstitusi mampu menerobos segala kendala. Sekalipun be-

38  Lihat The Council on the Judiciary pada website http://www.venezuelanalysis.
com

39  Lihat Konstitusi Tunisia di website http://www.concourt.am/wwconst/constit/
tunisia/tunisi+e.htm, atau http://www.tunisnews.net
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lum lagi mendapat gedung yang permanent dan masih belum jelas-
nya gaji para hakim konstitusi, mereka telah mencatatkan prestasi 
kerja sesuai amanat kewenangannnya dalam Pasal 24B UUD 1945, 
baik untuk pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilu 2004, 
pengujian undang-undang dan sengketa antar lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Segenap persoalan dalam kaitan pelaksanaan tugas dan pem-

bangunan instituisi Komisi Yudisial akan sangat dipengaruhi pada 

pemilihan Sekretaris Jendral lembaga ini. Berbeda dengan Sekretaris 

Jenderal di lembaga negara, Sekretaris Jenderal di departemen mer-

upakan orang kedua setelah Menteri. Di lembaga negara, posisi Sek-

retaris Jenderal Komisi Yudisial adalah manajer kantor dan pelayan 

utama para pejabat lembaga negara, sekalipun posisinya sebagai pe-

jabat pemerintahan dengan kedudukan Eselon 1A. Sebagai manajer, 

Sekretaris Jenderal tentunya harus piawai dalam meniti pelayanan 

internal maupun pelayanan publik ditengah tantangan ketidakjela-

san anggaran dan masih minimnya sarana dan prasarana lembaga. 

Dalam banyak kesempatan, Sekretaris Jenderal harus bekerja sebagai 

lobbyist untuk menggoalkan kepentingan lembaga terhadap lembaga 

atau departemen pemerintahan terkait, seperti dengan Departemen 

Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk keperluan pengu-

rusan anggaran lembaga. Sekretaris Jenderal juga harus memiliki 

dengan Sekretariat Negara untuk memperjuangkan pembangunan 

gedung sendiri, yang birokrasinya tidak kalah ruwwetnya dengan 

Departemen Keuangan.

Rekruitmen Sekretaris Jenderal, para pejabat dan karyawan 

Komisi Yudisial harus dilakukan secara terbuka melalui tes yang 

diselenggarakan secara profesional dan terbuka bagi partisipasi an-

ggota masyarakat yang memenuhi persyaratan administrasi setiap 

jenjang kepangkatan di Komisi Yudisial. Sebagai lembaga kekuasaan 

kehakiman yang independen dalam pelaksananaan tugas dan pen-

gelolaan administrasi dan organisasi, maka Komisi Yudisial harus 

mampu melawan dan menerabas kendala birokrasi pemerintahan, 

seperti penetuan besaran gaji dan kriteria rekruitmen pejabat dan 

pegawai di lingkungan lembaga negara itu. Jabatan Sekretaris Jen-

deral harus diisi oleh calon yang memiliki reputasi yang kapabel 

untuk bekerja, jujur dan memiliki budaya pengelolaan administra-
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si-keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, dengan men-

gurangi sedikit mungkin titipan politik untuk jabatan tersebut.

Dengan tanggung jawab yang demikian besar, maka penetuan 

kriteria rekuitmen dan besaran gaji di Komisi Yudisial harus diten-

tukan secara profesional dan tidak boleh mengikuti pakem birokrasi 

pemerintahan yang memang sudah out-of-date. Tuntutan tanggung 

jawab pekerjaan yang besar harus diimbangi dengan pemberian gaji 

dan fasilitas lainnya yang memadai, bahkan harus bisa bersaing den-

gan gaji dan fasilitas BUMN. Komisi Pemberantasan Korupsi telah 

memulai menciptakan corporate culture dan pemberian gaji yang ma-

suk akal. Sebab, gaji kecil bagi pegawai hanya akan membuat pega-

wai “pintar” untuk terbuai dengan janji pemberian dari pihak yang 

diperiksa ataupun tergiur melakukan praktek korupsi.

Hal terpenting juga yang harus dipersiapkan adalah pembangu-

nan sistem informasi, yang meliputi perpustakaan, website, kom-

puterisasi informasi perundang-undangan dan jaringan internal 

lembaga. Perpustakaan sangat penting untuk menjadi penunjang in-

formasi yang dibutuhkan anggota Komisi Yudisial dan staff. Perpus-

takaan tidak hanya berisi buku-buku dan majalah atau jurnal, tetapi 

juga kliping-kliping berkenaan dengan kasus atau perjalanan karir 

hakim yang telah dipublikasi. Perpustakaan juga hatus menyimpan 

dengan baik segala pengaduan masyarakat, yang harus dibuatkan 

klasifikasinya atas dasar subjek kasus dan pelaku.

Tuntutan Transparansi

Sebagai suatu lembaga pengawas hakim, maka Komisi Yudisial 

dituntut untuk bersikap transparan kepada publik baik menyangkut 

pengelolaan administrsi keuangan maupun penanganan pengaduan 

masyarakat. Pasal 38 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 men-

yatakan:

1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melaui DPR

2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. menerbitkan laporan tahunan; dan

b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

3)   Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidakn-
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ya memuat hal-hal sebagai berikut:

a. laporan penggunaan anggaran;

b. data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan; dan

c. data yang berkaitan dengan fungsi rekruitment Hakim Agung.

Ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 

menuntut transparan dan akuntabilitas dari Komisi Yudisial. Komisi 

Yudisial tidak bisa lain harus terbuka kepada publiktentang pelak-

sanaan tugasnya, karena publik merupakan “mata dan hati” bagi 

Komisi Yudisial. Jika kredibilitas Komisi Yudisial diragukan mas-

yarakat, maka mereka tidak akanmemasukkan laporan pengaduan 

tentang praktek mafia peradilan di suatu pengadilan. Transparansi 

dan akuntabilitas harus dibangun melalui kerja keras dan pendeka-

tan kepada media massa sebagai corong informasi kepada publik. 

Hal itu hanya dapat dicapai bila pimpinan Komisi Yudisial dan staff 

pendukungnya memang membuka pintu selebar-lebarnya dan ber-

sahabat kepada masyarakat.

Dalam rangka pembangunan institusi, maka Komisi Yudisial ha-

rus membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan semua pihak, 

mulai dari lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, 

lembaga donor internasional sampai perguruan tinggi. Logika diba-

lik gagasan itu adalah bahwa pengawasan peradilan merupakan kerja 

besar, yang harus melibatkan semua stakeholderelemen masyarakat. 

Pengawasan pengadilan dengan sanksi keras terhadap pelanggarn-

ya maupun usulan pengangkatan hakim agung dengan melibatkan 

partisipasi publik merupakan hal yang relative baru. Artinya, perlu 

dibangun suatu budaya baru di masyarakat dan pemerintahan demi 

terciptanya suatu proses pwradilan yang bersih, jujur, akuntabel dan 

tidak memihak.

Kerjasama Pihak Ketiga

Kerjasama dengan donor asing juga diperlukan baik dalam ben-

tuk technical assistance maupun bantuan finansial. Kerjasama donor 

asing ini akan membantu untuk membuka jaringan kerjasama den-

gan lembaga-lembaga sejenis di negara lain. Sebab. Hampir dipasti-

kan organisasi internasional telah memiliki pengalaman kerjasama 

dengan lembaga sejenis Komisi Yudisial disuatu negara. Kerjasana 

dengan lembaga sejenis Komisi Yudisial di negara lain akan sangat 
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bermanfaat bagi pembangunan ke depan Komisi Yudisial di Indo-

nesia. Kerjasama dapat berbentuk kerjasama teknis pengembangan 

institusi maupun pembanguan sumber daya manusia.

Menimba pengalaman Mahkamah Agung dalam melakukan 

pengawasan terhadap para hakim juga dapat di timba oleh Komisi 

Yudisial. Demikian juga, pengalaman DPR dalam melakukan fit and 

proper test terhadap calon hakim agung juga dapat menjadi pelajaran 

berharga bagi Komisi Yudisial. Kerjasama denganlembaga swadaya 

masyarakat yang bergerak di bidang pemantauan peradilan atau 

lembaga yang aktif melakukan advokasi reformasi hukum juga mer-

upakan mitra penting bagi Komisi Yudisial.

Penutup

Kehadiran Komisi Yudisialini, melalui kerja seleksi calon hakim 

agung dan pengawasan hakim yang transparan dan akuntabel, sangat 

diharapkan dapat membangkitkan citra korps hakim sebagai wakil 

Tuhan untuk memberi keadilan bagi para pencari keadilan. Kesalah-

an dalam proses peradilan akan mengakibatkan seseorang kehilan-

gan kemerdekaan diri yang tidak seharusnya terjadi, atau kehilangan 

jiwa yang tidak dapat dikembalikan lagi. Komisi Yudisial diharapkan 

dapat mengawal kehormatan hakim, karena, meurut Ketua Mah-

kamah Agung bahwa, “Sudah waktunya para hakim membangun 

kepribadian dan sebagi orang yang mewakili Tuhan di dunia dalam 

menegakkan keadilan, maka tidak ada alasan bagi para hakim tidak 

mempunyai keteguhan hati dan kehormatan diri.”40

(5)

Pengawasan Publik Terhadap Mahklamah Agung

Pengawasan publik terhadap proses peradilan menjadi isu yang 

demikian banyak dibicarakan sebagai upaya menciptakan proses 

peradilan yang jujur, adil dan independen. Harapan tersebut berang-

kat dari fakta bahwa sejak era tahun 1970-ansampai saat ini bahwa 

proses peradilan yang adil, jujur dan independen merupakan fenom-

ena langka di negara ini. Setidaknya ada alasan mengapa proses 

40  Kompas, “Bagir Manan: Banyak hakim Indonesia Bisa Disuap,” loc.cit
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peradilan mendapat kritikan tajam. Pertama, proses peradilan rawan 

dengan intervensi kekuasaan eksekutif baik ditingkat pusat maupun 

daerah dan baik sipil maupun militer sangat jelas terlihat, terutama 

pada kasus-kasus yang menyinggung kepentingan penguasa. Kedua, 

isu suap terhadap hakim sering melatarbelakangi lahirnya suatu pu-

tusan pengadilan, terutama putusan pengadilan yang kontroversial.

Kedua faktor tersebut telah melahirkan apa yang dinamakan judicial 

corruption, yang tidak hanya melibatkan hakim dan petugas penga-

dilan, bahkan kalangan pengacara dan pencari keadilan sendiri men-

jadi aktornya.

Pertanyaan yang layak diajukan adalah mengapa sampai demiki-

an parah wajah pengadilan kita. Jawaban atas pertanyaan ini memer-

lukan kejujuran dari kita semua. Ada pihak yang menjawab persoa-

lan judicial corruption dengan mengatakan bahwa fenomena tersebut 

tidak hanya monopoli Indonesia, tidak juga monopoli dunia ketiga, 

tetapi juga mewarnai proses peradilan dinegara maju. Penulis tidak 

menolak argument tersebut. Ketika melakukan studi banding ke se-

jumlah pengadilan di Filipina, mulai dari tingkatan pengadilan dis-

trik sampai ke Mahkamah Agung, pada bulan September-Oktober 

2002, penulis menemukan kebenaran argument tersebut. Di Filipi-
na juga terjadi judicial corruption. Penulis menemukan ada juga prak-
tek mafia peradilan, terutama jika muncul putusan hakim yang kon-
troversial, di mana putusan bertolak belakang dengan fakta-fakta di 
persidangan. Sulit dibuktikan adanya faktor suap terhadap hakim, 
tetapi sejumlah aktivis pemantau peradilan dan “pengacara putih” 
(kelompok advokat yang menolak permainan uang di pengadilan, 
penulis) mengatakan ada indikasi suap yang melatar belakangi la-
hirnya putusan tersebut. Para pemantau peradilan mengatakan ada 
juga fenomena pengacara langganan lahirnya  putusan kontroversial. 
Tetapi sekali lagi, sulit sekali mendapatkan hard evidences (bukti-buk-
ti nyata) dalam kasus suap tersebut. Tekanan kekuasaan terhadap 
proses peradilan juga terjadi. Misalnya, praktek seperti itu dilaku-
kan oleh orang tua baptis yang kebetulan memegang kekuasaan se-
operti Walikota atau Gubernur, untuk mempengaruhi hakim yang 
memeriksa anak baptisnya. Hanya saja, fenomena seperti itu mu-
lai sangat jarang sejak tumbangnya kekuasaan Presiden Ferdinand 
Marcos pada tahun 1986 dan menjadi sulit dilacak sejak runtuhnya 

kekuasaan Presiden Estrada pada tahun 2001.
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Kedua fenomena yang telah disebutkan diatas terjadi baik di 

Indonesia maupun di Filipina. Hanya saja, beda kondisi faktual di 

Indonesia, masyarakat Filipina yang biasanya diwakili oleh LSM 

yang bergerak dalam kampanye anti-korupsi dapat mengajukan para 

pengacara mafia peradilan ke hadapan The Philippines Integrated Bar 

Association (semacam konfederasi organisasi pengacara) untuk me-

minta penyelidikan terhadap dugaan tersebut. Pengacara yang di-

dakwa melakukan suap dapat dicabut ijin prakteknya kalau terbukti 

bersalah. Hukuman tersebut sangat berat dan pelaku tidak dapat 

berpindah organisasi pengacara lainnya. Putusan organisasi tersebut 

bersifat final and binding. Karena itu, proses pemeriksaan terhadap 

tersangka dilakukan secara sangat hati-hati. Di Indonesia, organisa-

si pengacara tidak dapat berbuat banyak terrhadap pengacara yang 

secara nyata melakukan tindak pidana suap terhadap seorang saksi 

dalam perkara yang diperiksa di pengadilan. Organisasi pengacara 

tersebut tidak menghukum yang bersangkutan karena dikatakan ti-

dak terbukti telah melakukan tindak pidana, sehingga harus dicabut 

ijin prakteknya. Di Indonesia, seorang pengacara yang dipecat dari 

organisasi pengacara dapat berpindah ke organisasi lain, atau bah-

kan mendirikan organisasi pengacara yang baru.

Pelanggaran etik profesi dikalangan pengacara juga sering ter-

jadi tanpa ada merasa bersalah dari yang bersangkutan. Misalnya, 

pengacara mengiklankan diri melalui pembukaan kursus-kursus pen-

gacara. Bentuk pelanggaran etika profesi yang paling muktahir ada-

lah pemuatan catatan hukum atas suatu putusan pengadilan yang 

belum lagi mengikat. Catatan hukum ini dimuat sebagai suatu iklan 

dari kantor pengacara yang bersangkutan. Tindakan terhadap pelang-

garan etika profesi inipun masih belum jelas bentuknya. Perdebatan 

pro-kontra seolah menutupi masalah yang sesungguhnya, yaitu apa-

kah pelanggaran etika profesi akan dibiarkan berkelanjutan?

Tekanan politik kekuasaan terhadap proses peradilan juga terjadi 

di Indonesia. Di era pemerintahan Soeharto, tekanan politik sangat 

terasa pada kasus-kasus yang menyinggung kepentingan penguasa, 

seperti pada kasus Gugatan pembatalan SIUPP Majalah Mingguan 

Berita Tempo, Gugatan Perdata Masyarakat Kedung Ombo, Peradilan 

Kerusuhan Medan yang melibatkan Mocthar Pakpahan, Peradilan 

Kasus Tanjung Priok dengan terdakwa H.R. Dharsono dan A.M. 
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Fatwa dan kasus-kasus pidana politik yang melibatkan tokoh-tokoh 

Islam garis keras (Komando Jihad dan NII/TII). Pada kasus-kasus 

seperti itu, proses beracara banyak dilanggar melalui proses intero-

gasi pembuatan Berita Acara Pemeriksaan yang melibatkan intelijen 

militer. Putusan hakim juga sering menghukum terdakwa sekalipun 

bukti-bukti dipersidangan sangat lemah atau tidak mendukung dak-

waan jaksa penuntut umum. Di era reformasi pun terjadi tekanan 

politik terhadap jalannya proses peradilan, terutama pada kasus-ka-

sus yang menyangkut kepentingan elit politik. Beberapa organisasi 

pemuda partai politik beberapa kali mengitimidasi proses peradilan 

seperti terjadi di Medan dan Lampung, misalnya. Lihat juga mis-

alnya, perbedaan perlakuan antara Gubernur Lampung terpilih 

langsung ditahan saat pemeriksaan pertama di Polda Lampung, yang 

berbeda dengan kasus terdakwa penyalahgunaan dana non-budgeter 

Bulog Akbar Tanjung yang begitu bebas melenggang sekarang seka-

lipun dua vonis pengadilan telah menghukum yang bersangkutan.

Mengatasi proses peradilan yang korup dan dipenuhi tekanan 

poltik sejak era Pemerintahan Orde Baru memerlukan langkah-lang-

kah fudamental. Pengawasan publik tidak dipungkiri lagi merupakan 

alternatif yang paling strategis untuk mengurangi praktek peradilan 

yang buruk tersebut. Di samping pengawasan publik tentunya, in-

stitusi pengadilan pun harus membuat mekanisme transparansi 

mulai dari tingkat pendaftaran perkara sampai kepada proses putu-

san pengadilan.

Pada tingkat institusi pengadilan, perlu dilakukan beberapa 

langkah sebagai berikut:

1. Pendaftaran perkara mulai dari pemeriksaan tingkat Pen-

gadilan Negeri sampai kasasi atau Peninjauan Kembali di 

Mahkamah Agung tidak lagi menerima uang pendaftaran 

perkara atau biaya apapun kepada juru bayar pengadilan, 

melainkan melalui Bank;

2. Perkembangan proses pemeriksaan perkara harus dapat 

diakses melalui komputer, sehingga pihak-pihak yang ber-

pekara mendapatkan kepastian jalannya perkara;

3. Perlu penegasan waktu secara ketat proses peradilan, mulai 

dari tingkatan penentuan waktu sidang sampai turunnya 
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salinan putusan kepada pihak yang berpekara atau pencari 

keadilan.Pelanggaran proses waktu tersebut harus menja-

di pertimbangan dalam promosi, mutasi dan penjatuhan 

sanksi terhadap hakim dan petugas pengadilan yang ber-

sangkutan. Pada tingkat ini, Mahkamah Agung harus mem-

buka layanan pengaduan yang efektif;

4.   Memberhentikan sementara hakim atau petugas penga-

dilan yang dituduh melakukan praktek pemerasan terhadap 

pencari keadilan sampai ada putusan final dari penyidikan 

independen yang melibatkan organisasi hakim, organisasi 

pengacara dan akademisi hukum senior.

Pengawasan publik, baik dalam kapasitas individual maupun 

LSM yang bergerak di bidang pengawasan pengadilan, dapat dilaku-

kan hal-hal berikut ini:

1. Membuka diri seluas-luasnya untuk pengaduan masyarakat 

bagi korban mal-praktek peradilan maupun korban praktek 

mafia peradilan;

2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut dalam 

rangka advokasi dengan jalan menulis surat pengaduan 

kepada Ketua Mahkamah Agung, dengan secara konsisten 

melakukan kontak dengan pihak Mahkamah Agung untuk 

menanyakan perkembangan laporan pengaduan tersebut;

3. Peran serta masyarakat secara luas untuk melakukan pen-

gawasan pengadilan, yang tidak hanya menjadi monopoli 

LSM Pemantau Peradilan, terutama dalam hal terjadi ka-

sus-kasus yang merugikan kepentingan publik dan ka-

sus-kasus korupsi;

4. Melakukan tekanan terhadap organissi pengacara dalam hal 

ada dugaan anggota organisasi melakukan praktek mafia 

peradilan ataupun mal-praktek, seperti wan prestasi terh-

adap klien, sampai pengacara yang bersangkutan diperiksa 

di hadapan komite kode etik;

5. Melakukan pembelaan dan pengawasan terhadap hakim 

atau jaksa yang diduga akan diteror atau diintimasi karena 

sikap-sikap jujur, adil dan tidak memihak dalam pemerik-

saan perkara pengadilan;
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6. Melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan yang 

kontroversial dan menyerahkan hasilnya ke Mahkamah 

Agung sebagai masukan untuk perbaikan kinerja penga-

dilan dan hakim yang bersangkutan.

Segenap rekomendasi diatas kembali kepada komitmen pada 

aktor pengadilan, yaitu hakim, jaksa, pengacara. Komitmen terh-

adap langkah-langkah perbaikan proses peradilan membutuhkan 

langkah-langkah konkrit berupa kesepakatan bersama. Peran serta 

publik bagi perbaikan proses peradilan juga sangat significant, den-

gan tentunya juga harus melahirkan komitmen bagi proses peradilan 

yang jujur, tidak lagi pada proses peradilan untuk kemenangan sepi-

hak. Proses perbaikan juga sangat tergantung kepada upaya publik 

mengawasi proses peradilan, baik sebagai individu maupun kelom-

pok individu.
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]



55Perkembangan Pemikiran Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945

1. Reformasi Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Keniscayaan

2. Perselisihan Sengketa Pemilu Sebagai Saluran Frustasi Sosial

3.  Pemeriksaan Pelanggaran Pemilukada Di Mk

4. Realisasi Otonomi Daerah Sebagai Agenda Pemerintahan Gusdur

5.   Menagih Janji Peran Parlemen Lokal Dalam Pemberantasan Ko-

rupsi Di Daerah

(1)

Reformasi Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Keniscayaan

Penolakan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan kes-

eluruhan permohonan atas ketentuan-ketentuan terkait pemilihan 

kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 seharusnya mendorong para anggota DPR 

untuk merevisi pelaksanaan Pilkada di masa datang. Sebab, putusan 

Mahkamah Konstitusi tetap menempatkan Pilkada sebagai urusan 

pemerintahan pusat di bawah Depdagri, tidak menempatkan Pilka-

da dalam rezim pemilu dimana pemilu seharusnya diselenggarakan 

dan diawasi oleh sebuah komisi independen seperti Komisi Pemili-

han Umum (KPU).

BAGIAN II

AMANDEMEN 

KONSTITUSI DAN 

DEMOKRATISASI 

DI INDONESIA
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Pengaturan Pilkada sebagai bukan agenda kegiatan nasional, 

karena pengaturan Pilkada lebih lanjut diatur melalui Peraturan pe-

merintah, bukan melalui peraturan KPU. Keterlibatan pemerintah 

ini ditafsirkan bahwa kegiatan Pilkada dan keberadaan KPUD men-

jadi perpanjangan tangan pemerintah. Artinya, terjadi sentralisasi 

kegiatan pesta demokrasi di daerah. Namun, harus diakuiibahwa ke-

salahan terjadi sejak amandemen UUD 1945, dimana Pasal 22E ayat 

(2) UUD 1945 tidak memasukkan Pilkada sebagai kegiatan Pemili-

han Umum. Ketentuan pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan 

sebagai berikut: “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pres-

iden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Pada saat perdebatan materi Pasal 22E UUD 1945, gagasan me-

nempatkan kegiatan pemilihan langsung bagi kepala daerah sebagai 

kegiatan pemilihan umum memang tidak mayoritas di MPR saat 

amandemen UUD 1945. Sikap itu memperlihatkan inkonsistensi 

PAH I MPR, kaena pemilihan anggota DPRD diakui sebagai agen-

da pemilihan umum, tetapi tidak menempatkan Pilkada sekaligus 

sebagai kegiiatan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 

22E UUD 1945.

Prinsip Pemilu

Ada juga inkonsistensi pembuat UU No. 32 Tahun 2004, bah-

wa di satu sisi tidak mengakui Pilkada sebagai kegiatan pemilu se-

bagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, tetapi memasukkan 

prinsip-prinsip Pemilu ke dalam UU No. 32 Tahun 2004. Pasal 56 

ayat (1) menyatakan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dip-

ilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Prinsip-prinsip pemilihan sebagaimana dimuat dalam Pasal 56 

ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 merupakan prinsip-prinsip yang 

berlaku universal bagi kegiatan pemilihan umum. Prinsip-prinsip 

tersebut juga dianut dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Guna ter-

implementasinya prinsip-prinsip tersebut, maka kegiatan pemilihan 

umum harus dilakukan oleh sebuah lembaga pemilu yang indepen-

den. Kategori tingkat nasional bagi organisasi pelaksana pemilu juga 

dapat diartikan bahwa lembaga ini mensupervisi kegiatan pemilu 
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lokal yang diorganisir oleh lembaga pemilu lokal seperti KPUD se-

bagaimana dikenal di Indonesia.

Ada juga yang positif dari Putusan MK tentang Pilkada se-

bagaimana diputus dalam Sidang Pleno pada tanggal 22 Maret 

2015, yaitu KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD. Artinya, 

KPUD bukan organisasi bawahan (underbow) dari DPRD. Penegasan 

ini perlu karena setidaknya elemen-elemen partai politik di DPRD 

memiliki kepentingan terhadap Pilkada. Karena itu, partai politik 

akan memberi pengaruh terhadap pelaksanaan tugas KPUD. Sejalan 

dengan putusan MK yang menyatakan tidak memiliki kekuatan hu-

kum mengikat Pasal 57 ayat (1), MK juga menyatakan hal yang sama 

terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf e. Dengan demikian, 

menurut putusan MK tersebut, KPUD bertanggungjawab kepada 

publik melalui DPRD.

Masih menurut putusan MK, KPUD juga tidak bertanggung-

jawab kepada DPRD dalam hal penggunaan anggaran. Alasannya 

adalah bahwa dana kegiatan Pilkada tidak hanya berasal dari APBD, 

tetapi juga berasal dari APBN. Pemeriksaan anggaran Pilkada akan 

dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk selanjutnya dil-

aporkan kepada DPR. Artinya, KPUD harus mempersiapkan laporan 

penggunaan dana kegiatan Pilkada untuk kepentingan pemeriksaan 

keuangan oleh BPK.

Sisi lain putusan MK yang memperkuat independensi KPUD 

adalah tidak berlakunya Pasal 82 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004. 

Ketentuan Pasal 82 ayat (2) menyatakan: “Pasangan calon dan/atau 

tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai  sanksi pembatalan 

sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Sengketa Pilkada

Berkaca pada proses penyelesaian sengketa hasil penghitungan 

Pemilu 2004 di Mahkamah Konstitusi, maka tidak akan mudah bagi 

Mahkamah agung untuk mengatasi sengketa Pilkada. Hal itu tidak 

saja karena MA tidak memiliki pengalaman untuk kasus itu, tetapi 

juga menumpuknya perkara di MA menjadi kendala lain bagi proses 

penyelesaian sengketa Pilkada.
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Selama pemeriksaan hasil penghitungan Pemilu 2004 di MK, 

didapat kesan kuat bahwa selain kesulitan bukti=bukti oendukung 

bagi klaim para pihak, juga tampak ketidakpastian pihak berperk-

ara di MK.Penyelesaian sengketa pemilihan umum berakhir  den-

gan catatan penting yang dapat diperdebatkan adalah sampai berapa 

jauh pembuktian permohonan sengketa pemilu juga memberikan 

kesan betapa tidak mudahnya proses pembuktian dalam pemerik-

saan sengketa hasil pemilu di MK.

Dilema alat-alat bukti

Dalam proses pemeriksaan sengketa pemilu di MK, MK telah 

memepersiapkan aturan main yang jelas baik dalam prosedur be-

racara maupun pengaturan alat bukti. Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 

Tahun 2003 mengatur alat bukti dalam hukum acara. Alat bukti di-

maksud meliputi: surat atau tulisan; keterangan saksi; keterangn 

ahli; keterangan para pihak; petunjuk; dan alat bukti lain berupa in-

formasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara 

elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Ketentuan tentang klasifikasi alat-alat bukti tersebut kemudi-

an diikuti dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU No. 24 Tahun 

2003 bahwa perolehan alat-alat bukti tersebut harus dapat diper-

tanggungjawabkan menurut hukum. Artinya, jika alat-alat bukti 

tersebut didapat melalui tindakan melawan hukum, maka alat-alat 

bukti tersebut tidak dapat diajukan ke muka pengadilan. Prasyarat 

tersebut harus ditegaskan kembali, karena fakta di lapangan kesuli-

tan parpol untuk mendapatkan copy berita acara perhitungan suara 

baik di tingkat PPS dan PPK dengan berbagai alasan kendalanya. 

Sekalipun ada 6 kategori alat bukti dalam proses persidangan di 

MK, tetapi copy hasil penghitungan suara sebagai alat bukti tulisan 

merupakan alat bukti yang ampuh untuk membuktkan terjadinya 

kecurangan pemilu. 

 Kajian sosiologi peradilan memperlihatkan alat bukti tertulis 

menjadi titik sentral dalam proses peradilan, tidak terkecuali dalam 

proses peradilan pidana. Proses peradilan seperti itu lebill sering be-

rakhir dengan kebenaran formal. Dalam konteks peradilan sengketa 

pemilu, maka seyogyanya hakim konstitusi tidak menitik beratkan 

proses pembuktian pada alat bukti tertulis, karena kesulitan parpol 
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untuk mendapatkan copy basil penghitungan suara. Dalam situa-

si demikian, maka parpol akan memusatkan proses pembuktian 

pada kesaksian. Untuk mendapatkan keadilan subtansif, maka pros-

es peradilan sengketa pemilu harus mampu meng-cross check hasil 

catatan penghitungan KPU dengan kesaksian parpol. Argumenta-

sinya adalah bahwa pembuktian penyelahgunaan kartu suara atau-

pun mark-up penghitungan suara hanya dapat dihuk.tikan melalui 

kesaksian perseorangan, tetapi harus tetap diteli ulang dengan hasil 

penghitungan suara KPU di daerah yang ditengara terjadi kecuran-

gan pemilu. Lebih dari itu, MK harus berani menyatakan pemilu di 

suatu tempat tidak sah, karena tidak dipenuhi syarat-syarat pelak-

sanaan pemilu. sebagai upaya maksimalisasi pemeriksaan sengke-

ta pemilu, MK telah mempersiapkan pemeriksaan jarak jauh untuk 

mendengarkan saksi-saksi di daerah melalui teleconference. 

Pemeriksaan sengketa Pemilu memperlihatkan bahwa issue pe-

langgaran pemilu yang lebih banyak sebatas dugaan kualitatif dari-

pada mengajukan pelanggaran pemilu dengan ditunjang bukti-bukti 

yang dapat di-cross check. ironisnya, kasus-kasus pelanggaran pemilu 

berupa manipulasi penghitungan suara tidak terjadi di tingkat Tem-

pat Pemungutan Suara (TPS), di many publik secara mudah dapat 

mengawasi penghitungan suara, tetapi lebih banyak terjadi di ting-

kat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) karena sulitnya akses pub-

lik untuk mengikuti proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. 

Pelanggaran hasil penghitungan suara tersebut tentunya harus dib-

uktikan melalui berita acara penghitungan suara di setiap tingkatan 

wilayah pemilihan. Sekali lagi, ironisnya tidak setiap parpol memi-

liki copy berita acara penghitungan suara disebabkan oleh ketida-

khadiran saksi-saksi parpol dan sebab-sebab lainnya. 

 Setelah Pemilu 2005, maka Pilkada 2005 dikatakan sebagai uji 

dernokrasi terbesar kedua sepanjang sejarah Indonesia pasca Pemilu 

1935, karena untuk pertama kalinya rakyat memilih langsung kepala 

daerah dan wakil kepada daerah. Pemilihan langsung tersebut se-

bagai upaya rnenghindarkan politik uang ataupun akrobat politik 

dalani pemilihan presiden dan wakil presiden sebagaimana terjadi 

pada Pemilu 1999. Pemilihan langsung tersebut juga mengisyaratkan 

rakyat lah yang memegang kedaulatan untuk menentukan jalannya 

negara ini. Pilkada 2005 juga memiliki arti sangat penting, karena 
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untuk pertama kalinya keluhan hash pemilu dapat diperiksa melalui 

rnekanisme peradilan di MA, yang kesehariannya saja telah dijejali 

dengan menumpuknya perkara kasasi dan peninjauan kembali. 

Sebagai catatan akhir bahwa sengketa pilkada nantinya akan 

inembuktikan apakah pilkada telah memberikan koridor penyalu-

ran antuasiasme demokrasi di daerah, atau malah beruhah menjadi 

frustasi sosial rakyat akibat pelaksanaan pemilu yang dirasakan ti-

dak adil, tidak jujur dan tidak bersih.

(2)

Perselisihan Sengketa Pemilu Sebagi Saluran Frustasi Sosial

Setidaknya ada dua hal penting ketika kita membicarakan 

penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konsti-

tusi Republik Indonesia. Pertama, pengajuan sengketa hasil pemilu 

lebih merupakan penyaluran frustasi social pihak-pihak yang ber-

perkara di hadapan Mahkamah Konstitusi. Kedua, ketaatan yang 

cukup besar terhadap putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

yang memeriksa sengketa pemilu tersebut.

Dari 258 perkara sengketa hasil pemilu yang terdaftar di Mah-

kamah Konstitusi, dapat dipastikan mayoritas tidak ditunjang oleh 

bukti-bukti dan kesaksian yang kuat. Majelis hakim Mahkamah 

Konstitusi beberapa kali memperingatkan baik pemohon maupun 

pihak terkait, termasuk wakil Komisi Pemilihan Umum, untuk 

memperjelas permohonan dan dukungan bukti-bukti bagi periksa 

yang diperiksa. Sikap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang 

pro-aktif juga diperlihatkan melalui pengirim Tim Pencari Fakta 

untuk memverifikasi data yang disampaikankehadapansidangden-

ganfakta di lapangan. Mahkamah Konstitusi telah mengirim tim ke 

Medan, Gianyar, dan Lampung. Bahkan Majelis Hakim Mahkamah 

Konstitusi juga memerintahkan perhitungan ulang suara di wilayah 

Sampang, Madura.

Kenyataan kedua bahwa para pihak dapat menerima putusan 

Mahkamah Konstitusi dalam hal pemeriksaan sengketa pemilu di-

dasarkan pada kenyataan hukum (legal fact) bahwa putusan sengke-

ta pemilu ini bersifat pertama dan terakhir. (first and final). Sua-

sanapersidangan di Mahkamah Konstitusi juga mendukung tingkat 
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kepuasan para pihak yang berpekara. Persidangan di Mahkamah 

Konstitusi tidak seseramdi peradilan umum.

Ketidaksiapan Parpol

Dari sejumlah persidangan di MKRI, muncul kesan yang kuat 

bahwa partai-partai politik tidak mempersiapkan diri untuk meng-

hadapai persoalan sengketa hasil pemilu. Duahal yang melandasi 

dugaan tersebut. Pertama, hamper semua partai politik tidak secara 

ketat menyaksikan proses penghitungan suara terutama di tingkat 

TPS, PPS, dan PPK. Banyak saksi parpol hanya menyaksikan proses 

penghitungan suara untuk sekedar mendapat kanangka lahir. Kend-

ala tidak meratanya penyebaran saksi kadang juga didasarkan pada 

situasi geografis daerah. Untuk daerah terpencil, hamper dipastikan 

saksi parpol sangat sulit menjangkaunya, kecuali beberapa parpol 

tertentu seperti Partai Golkar dan partaiKeadilan Sejahtera (PKS).

Kedua, tidak sedikit parpol yang mempersiapkan saksinya den-

gan terlebihdahulu memberikan mandate kepada saksi tersebut 

(Pasal 96, ayat 6, UU No.12 Tahun 2003). Sejumlah saksi yang dia-

jukan kesidang perselisihan hasil pemilu adalah pengurus partai di 

wilayah terjadi sengketa hasil pemilu. Misalnya Ketua Cabang Par-

tai diajukan untuk menguatkan tuduhan pelanggaran penghitungan 

suara di wilayah kecamatan tertentu. Seharusnya, partai menga-

jukan saksi partai atau pun anggota masyarakat yang memilih di 

wilayahsengketatersebut.

Kesaksian di hadapan siding penyelesaian sengketa pemilu mer-

upakan kunci penting pengungkapanke curangan pemilu. Karena 

itu, saksi harus memenuhi criteria pengaturan perundang-undan-

gan yang berlaku. Kesaksian tersebut sangat bermakna, karena hasil 

kesaksian akan di uji silang (cross check) dengan bukti-bukti tertu-

lis yang diajukan para pihak.

Titik kelemahan lainnya adalah kualitas bukti tertulis yang dia-

jukan ke muka sidang. Pengajuan bukti-bukti tersebut seolah meng-

abaikan ketentuan tentang alat bukti sebagaimana diatur dalam 

Pasl 36 UU No.24 tahun 2003. Bahkanadapermohonan yang men-

gandalkankliping Koran sebagai acuan pembuktian perolehan kursi 

atau pun suara untuk parpol yang bersangkutan. Lebih ironis lagi, 

proses pembuktian seharusnya didorong oleh KPU untuk mendapa-
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tkan bukti material sesungguhnya. Tetapi, yang terjadi KPU justru 

kadang seolah-olah menyembunyikan bukti yang dibutuhkan seke-

dar untuk tidak kalah dalam persidangan. KPU seharusnya bersikap 

berani melakukan otokritik terhadap pelaksanaan pemilu dengan 

jalan menyampaikan bukti-bukti yang sesungguhnya sekalipun me-

nguntungkan pihak pemohon.

HukumAcara

Pengaturan proses beracara dalam sengketa pemilu telah diatur 

sedemikian rupa sehingga memudahkan pemohon untuk melaku-

kan pembuktian terhadap permohonannya di muka sidang (Pera-

turan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004). Kemudahan 

terbesar adalah pemberian fasilitas teleconference. Fasilitas terse-

but ternyata terbukti sangat bermanfaat untuk pemeriksaan perkara 

dengan pihak yang ingin didengar kesaksiannya yang berada di daer-

ah jauhdari ibukota propinsi.

Hukum Acara juga mengatur pendaftaran permohonan sengke-

ta hanya dapa tdilakukan dalam 3x24 jam. Hal ini disebabkan se-

bagai upaya untuk memberikan kepastian hokum tidak sajake pada 

pihak pemohon terhadap kepastian hukumbagi proses Pemilu itu 

sendiri. Demi keadilan, para pihak juga diberikan kesempatan un-

tuk melakukan perbaikan permohonan dalam waktu 1x24 jam sejak 

proses pendaftarannya.

Hal terpenting lainnya yang harus dijadikan bahan perbaikan di 

masa dating adalah perbaikan proses pemeriksaan alat bukti. Alat 

bukti seharusnya diperiksa di tingkat panitera untuk bukti-bukti 

yang tergolong bukti dasar, seperti status hokum pemohon. Bukti 

seperti itu tidak perlu diperiksa di muka sidang. Pemeriksaan alat 

bukti di muka siding hanya untuk bukti yang dapat memutus apa-

kah kuat atau lemah pembuktian permohonan tersebut.

Proses pembuktian juga dapat menjadi ukuran sejak awal apa-
kah permohonan dapatdikabulkan atau ditolak. Proses pembuktian 
juga menjadi issue sentral, karena itu bahan-bahan pembuktian ha-
rus valid danasli, tidakbolehbukti yang dilegalisir. Kenyataanitulah 
yang ditemukandalam proses pembuktianselamaini. Ironisnya, pen-
girimantimpencarifakta pun gagal mendapatkan bukti pendukung 
yang sah bagi permohonan sebagaimana terjadi di KecamatanTun-
tungan, Medan Kota, Sumatera Utara. Kantor PPK Tuntungan tutup 
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sejak pengumuman hasil pemilutanggal 5 Mei 2004.

Sebagaipenutup, kiranya Mahkamah Konstitusi harus melaku-
kan telaahulang secara kritis terhadap tidak saja proses persidan-
gan perkara sengketapemilu, tetapi juga sosialisasi proses sengketa 
pemilu harus dilakukan kembali demi tercapainya mutu demokrati-
sasi yang optimal di negaraini.

(3)

Pemeriksaan Pelanggaran Pemilukada Di MK

1. PENGANTAR

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) telah berkembang sedemikian 

rupa sehingga tidak berhenti pada “rapat pleno Penghitungan Suara 

Hasil Pemilukada oleh KPUD”, tetapi berlanjut ke “tahapan berikut-

nya,” yaitu pemeriksaan sengketa hasil pemilukada ke Mahkamah 

Konstitusi. Bahkan bila putusan MK dirasakan tidak menguntung-

kan pihak yang berpekara, maka sengketa dilanjutkan ke pengad-

uan terhadap anggota KPUD berupa tuduhan pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilukada ke Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu (DKPP).

Dalam rangka penyelesaian perkara sengketa atau perselisihan 

hasil pemilu, Bawaslu dan jajarannya memiliki peran penting dalam 

pemeriksaan kualitas pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan pas-

angan calon kepala daerah yang merasakan dirugikan akibat adan-

ya pelanggaran-pelanggaran pemilukada. Merupakan satu kesatuan 

institusi pengawas, yang dalam persidang  dapat bertindak sebagai 

saksi dalam proses pembuktian. Karena itu, jajaran pejabat Bawas-

lu dan aparat pengawas Pemilu di lapangan di seluruh Indonesia 

berperan yang penting sebagai orang yang sungguh-sungguh men-

yaksikan sendiri atau pun mengalami sendiri kejadian-kejadian atau 

peristiwa-peristiwa faktual di lapangan yang menyebabkan timbuln-

ya perselisihan mengenai hasil pemilihan umum . Disamping peran 

sebagai saksi, Bawaslu dan jajarannya juga dapat berperan sebagai 

pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

cara memberi keterangan yang memperkuat bukti-bukti yang diaju-
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kan pihak peserta pemilu atau pihak penyelenggara pemilu dinilai 

sebagaimana mestinya oleh majelis hakim MK. Oleh karena itu, 

kualitas laporan dan kualitas penanganan laporan pelanggaran yang 

menjadi salah satu pokok dalam pemeriksaan sengketa pemilukada 

sangat menentukan putusan, yaitu apakah menolak atau mengabul-

kan “Permohonan Keberatan” yang diajukan pihak yang berpekara 

di Mahkamah Konstitusi.

2. KUALIFIKASI PELANGGARAN

Pemeriksaan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa pemili-

han kepala daerah dan wakil kepala daerah telah bergeser dari seke-

dar “hasil penghitungan perolehan suara” menjadi diperluas dengan 

“proses dalam mencapai perolehan suara” sebagaimana diperlihat-

kan dalam Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 

Desember 2008). Mahkamah MK dapat menilai pelanggaran-pe-

langgaran yang terstuktur, sistematis, dan masif sebagai penentu 

putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu 

dapat mempengaruhi hail peringkat perolehan sura yang signifikan 

dalam Pemilu atau Pemilukada.

MK dalam menangani PHPU yang pada pokoknya melingku-

pi pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat 

dikategorikan ke dalam bebrapa pelanggaran Pemilu ataupun pe-

langgaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak 

pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, penganiayaan. Se-

suai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelangga-

ran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan 

wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam menilai proses hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut MK 

membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, 

pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat 

ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada 

seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lam-

bang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelang-

garan yang seperti ini MK tidak dapat menjadikannya sebagai dasar 

pembatalanhasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUatau 

KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah 
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peradilan umum dan/atau PTUN.

Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukadayang 

berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money 

politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemi-

lu,dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatal-

kan hasil Pemilu atau Pemilukadasepanjang berpengaruh secara 

signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan 

massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai pu-

tusan MK. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan 

memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat 

sporadis, parsial perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dib-

uktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar 

oleh MK untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/

KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang 

bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah di-

jatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon in-

dependen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu 

atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat 

sejak awal. Dalam pembuktian persidangan di MK, alat bukti yang 

paling penting adalah (i) bukti surat, dan (ii) bukti kesaksian. Oleh 

karena itu, baik pihak penyelenggara pemilu maupun pihak peserta 

pemilu sebaiknya menyiapkan, dan bahkan secara khusus haruslah 

mengadakan PELATIHAN calon saksi di seluruh daerah pemilihan 

dan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS).

3. BEBERAPA PELANGGARAN PEMILUKADA

(1) Kampanye

1) Kampanye lebih awal

2) Pelibatan PNS/Pejabat Daerah

3) Pemakaian Fasilitas Negara

4) Pelibatan Guru dan Murid Sekolah

5) Perusakan Baliho

(2) Kisruh DPT

 Adanya perbedaan jumlah DPT dengan kondisi faktual jumlah 
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penduduk atau bertambah atau hilangnya sejumlah nama da-

lam DPT padahal yang bersangkutan adalah penduduk tetap di 

wilayah itu. Dalam hal ini, KPUD (Termohon)menjawab dengan 

berpanduan pada Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Peny-

usunan dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum. 

Bahwa KPUD biasanya selalu membagikan Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) kepada masing-masing Pasangan Calon.

 Bahwa adanya DPT yang bermasalah diantaranya karena pemili-

han ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, warga yang pin-

dah alamat masih mendapatkan undangan untuk memilih (C6).

 Bahwa bisa ada tuduhan banyaknya pemilih yang tidak mendapa-

tkan Undangan Memilih (C6) sehingga tidak bisa memilih wa-

laupun yang bersangkutan menunjukkan KTP kepada KPPS 

pada saat pencoblosan Pemilu.

 Bahwa kisruh DPT ini biasanya dijawab KPUD bahwa terhadap 

penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang 

dilakukan dalam Rapat Pleno KPU, senyatanya sama sekali 

tidak ada keberatan dari seluruh Tim Kampanye Pasangan 

Calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno 

Terbuka KPU tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Ka-

bupaten Langkat Pemilihan Umum dan adanya Tanda Terima 

Kepada Tim Sukses Pasangan Calon.

(3) Politik Uang (Money Politic)

 Tuduhan “money politics” biasanya di sampaikan oleh semua 

pihak yang berpekara di Mahkamah Konstitusi. Beragam model 

politik uang, mulai dari pemberian sembako, atau bahan bakar, 

sejumlah uang, pakaian sampai bentuk “khitanan massal”. Be-

berapa perkara yang diperiksa di MK telah membuktikan tudu-

han “politik uang” memberi pengaruh penting dalam perolehan 

suara calon tertentu. Bisa juga politik uang dibagikan dalam 

bentuk “Bantuan Sosial” oleh calon petahana.

(4) Kisruh Penentuan Surat Suara Sah/Tidak Sah

 Bahwa KPUD (Termohon) biasanya telah mempersiapkan satu 

surat edaran perihal: Surat Suara yang dinyatakan tidak sah ke-

pada “KPPS,”PPS,” dan PPK” atau KPUD Kab/Kota” yang telah 

diedarkan sebelum jadwal/hari pelaksanaan pemungutan su-
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ara dilaksanakan KPUD (Termohon) telah mengantisipasi dan 

mensosialisasikannya. Didukung fakta bahwa seluruh jajaran 

KPPS, PPS dan PPK telah melaksanakannya dengan dibuktikan 

dengan adanya pemberitahuan, pengumuman dari tindak lanjut 

Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang telah dilaksanakan KPUD.

 Bahwa ada juga tuduhan yang pada pokoknya  menyebutkan 

tentang diketemukan banyaknya surat suara pasangan calon 

nomor urut tertentu dinyatakan tidak sah karena tembus ke-

belakang walaupun tidak mengenai kotak pasangan lain/coblos 

tembus.

 Bahwa tuduhan telah terjadinya inkonsistensi penetuan suara 

tidak sah yang berinflikasi terhadap kerugian Pemohon tidak 

beralasan menurut hukum karena proses pelaksanaan, peng-

hitungan suara di tingkat PPS, PPK dilakukan secara terbuka, 

dihadiri dan diketahui oleh Panwas serta masing-masing saksi 

Pasangan Calon termasuk saksi-saksi Pasangan Calon.

(5) Netralitas Penyelenggara Pemilukada

1)  Sering juga memunculkan tuduhan adanya skenario yang 

diciptakan oleh KPUD (Termohon) untuk mengkondisikan 

penyelenggara Pemilukada dengan modus memasukkan 

Tim Pemenangan Pasangan Calon menjadi Penyelenggara 

Pemilu di setiap jenjang tahapan serta perubahan lokasi 

TPS ke Rumah Tim Pemenangan Terkait atau tempat yang 

tidak mudah dijangkau.

2)  Bahwa bisa juga muncul tuduhan diketemukan pem-

bongkaran dua kotak suara di TPS atau PPS atau PPK tanpa 

disaksikan saksi pasangan calon di waktu tertentu di luar 

jadwal.

 Bahwa bisa juga muncul tuduhan adanya keterlibatan 

penyelenggara pemilu dalam pemenangan pasangan calon 

tertentu, bisa “calon favorit” atau “calon incumbent”.

3)  Bahwa bisa diajukan tuduhan bahwa KPUD bekerja sama 

dengan Kepala Daerah petahana dalam pengkondisian 

penyelenggara pemilu (PPK, PPS dan KPPS) untuk ke-

menangan pasangan calon bersangkutan.
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(4)

REALISASI OTONOMI DAERAH

SEBAGAI AGENDA PEMERINTAHAN GUSDUR

Setelah Aceh dan Irian yang bergejolak pada masa Pemerintah-

an Soeharto dan Pemerintahan Habibie, sekarang mahasiswa-ma-

hasiswa di Makasar menuntut Sulawesi Merdeka. Tuntutan merde-

ka juga pernah dilontarkan oleh pemuka pemuka masyarakat Riau, 

dengan alasan Pemerintahan Pusat telah berlaku sangat tidak adil 

karena tidak pernah melakukan pembagian keuntungan dari ek-

sploitasi minyak bumi di tanah melayu tersebut. Tuntutan maha-

siswa-mahasiswa Makasar tersebut memang baru sebatas tuntutan 

yang emosional, tidak memiliki konsep yang jelas. Namun tuntut-

an para mahasiswa Makassar tersebut memiliki akar permasalahan 

yang sama dengan daerah-daerah yang bergejolak lainnya, yaitu ke-

timpangan pembagian rezeki dari sumber daya alam dan keterting-

galan pembangunan di daerah mereka pergelokan didaerah-daerah 

tersebut dilatabbelakangi tuduhan bahwa Pemerintahan Pusat han-

ya menjadi penghisap kekayaan alam daerah mereka tanpa pemer-

ataan hasil yang adil dan proposional.

Tuntutan pembagian keuangan yang adil antara Pemerintah Pu-

sat dan Pemerintah Daerah juga pernah menyulut pemberontakan 

di sejumlah daerah pada tahun 1950-an. Namun, semangat kebang-

saan yang demikian kuat di antara para pemimpin bangsa ketika itu 

dapat dengan mudah memadamkan tuntutan tersebut. Para pemi-

mpin nasional pada saat itu juga masih menjadi teladan bagi war-

ganegara lainnya, karena kehidupan yang mereka bersih dari korup-

si dan keinginan berdialog yang tulus masih menyala di dada para 

pemimpin kita.

Aceh dan Irian Jaya memiliki beberapa persamaan dalam hal 

faktor penyulut pergolakan daerah. Kedua daerah memiliki kelom-

pok separatis yang tidak pernah menyerah sekalipun tentara hampir 

selalu mampu mendesak mereka ke daerah-daerah yang terpencil 

selama operasi militer. Persamaan lainnya adalah kedua propinsi 

tersebut mempunyai sumber alam yang berlimpah, yang merupakan 

penyumbang devisa besar bagi negara dari sektor pertambangan. Na-
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mun, kedua daerah itu tidak pernah memperoleh pembagian royalty 

dari Pemerintah Pusat. Kedua propinsi hanya menerima apa yang 

disebut subsidi pembangunan dari Jakarta, yang jumlahnya relat-

ifsangat kecil dan tidak proposional dibandingkan dengan propin-

si-propinsi yang bukan penghasil kekayaan alam mineral. Tabel 

berikut ini akan memperlihatkan ketimpangan subsidi per propinsi 

tersebut, yang dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya.

Tabel Pembagian Subsidi Daerah Otonomi daerah Tingkat I per Propinsi 

dari Pemerintah Pusat tahun Anggaran 1997/1998

No           Propinsi Subsidi (miliar rupiah) Persentase (%)

1. Aceh   117,10 2,54

2. Sumatera Utara   438,55    9,52

3. Sumatera Barat     31,94    0,69

4. Riau     27,43    0,59

5. Jambi     18,09    0,39

6. Sumatera Selatan     37,61    0,82

7. Bengkulu     19,66    0,43

8.           Lampung     32,24    0,69

9. DKI Jakarta   358    7,77

10. Jawa Barat   848,77   18,43

11. Jawa tengah   980,46  21,28

12. DI Yogyakarta   106,53    2,31

13. Jawa Timur     1.089  23,64

14. Kalimantan Barat     20,55    0,45

15. Kalimantan Tengah     86,18    1,87

16. Kalimantan Selatan     21,70    0,47

17. Kalimantan Timur     28,70    0,62

18. Sulawesi Utara     25,36    0,55

19. Sulawesi Tengah   101,70    2,21
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20. Sulawesi Selatan     39,20    0,85

21. Sulawesi Tenggara     20,94    0,45

22. Bali     19,15    0,41

23. Nusa tenggara Barat     20,65    0,45

24. Nusa tenggara Timur     21,32    0,46

25. Maluku     20,54    0,44

26. Irian Jaya     49,79    0,11

27. Timor Timur     26,29    0,57

Jumlah             4.605.89  100.00

Sumber: Data Pokok Bahan Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 

1999/2000

Alasan yang dipakai dalam pemberian kepada setiap propinsi 

selama masa Pemerintahan Orde Baru adalah jumlah penduduk 

dan intensitas kegiatan pembangunandi setiap [propinsi. Namun, 

sampai berapa lama daerah penghasil devisa tidak boleh menerima 

royalty ataupun subsidi yang memadai dan proposional diband-

ingkan dengan sumbangan devisa daerah tersebut ke kas Negara? 

Berdasarkan catatan RAPBN Tahun Anggaran 1999/2000, selama 

periode Januari sampai Agustus 1998 negara menerima devisa dari 

hasil tambang di luar minyak dan gas bumi sebesar US$ 1.693,1 

juta. Penerimaan devisa dari hasil tambang tersebut dapat dipasti-

kan berasal dari Irian Jaya, yang tidak menerima royalty dari pusat 

ataupun hanya menerima subsidi pembangunan yang tidak prop-

osional dibandingkan sumbangan pendapatan kepada Pemerintah 

Pusat. Sedangkan dari sektor migas bernilai Rp. 49.711 miliar pada 

tahun anggaran 1998/1999, dimana sebagian besar pendapatan mi-

gas tersebut dapat dipastikan berasal dari daerah Aceh dan Riau.

Kekecewaan juga sempat dilontarkan oleh pemuka-pemu-

ka masyarakat Kalimantan karena alasan ketidakadilan distribusi 

pendapatan selama 32 tahun kekuasaan Pemerintahan Presiden Soe-

harto. Kekecewaan tersebut sangat logis karena propinsi-propinsi di 

Pulau Kalimnatn menyumbang miliaran dollar setiap tahun dari ke-
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giatan ekspor hutan. Misalnya, pada periode Januari-Agustus 1998 

pendapatam ekspor hasil hutan bernilai US$2.864 juta.

Otonomi Pengelolaan Keuangan

UUD 1945 sebenarnya memberikan hak otonomi kepada Pe-

merintah Daerah, yaitu kewenangan untuk menjalankan roda pe-

merintahan di segenap bidang dalam rangka desentralisasi. Hak 

otonom tersebut hanya berlaku secara teoritis, karena tidak diim-

plementasikan secara penuh selama Pemerintahanmantan Presiden 

Soeharto. Pemerintah Daerah juga tidak dilibatkan dalam pengatur-

an dan alokasi royalti dari kegiatan penambangan komersiil.

Berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

dan hubungan pusat dan daerah, pakar hukum telah mengintrodu-

sir asas desentralisasi. Menurut asas itu, Pemerintah Pusat dapat 

mendelegasikan sejumlah kewenangannya kepada Pemerintah Daer-

ah. Salah satu bentuk pendelegasian wwewenang tersebut adalah 

pemberian hak kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan 

keuangan dan kekayaan alam. Prinsip desentralisasi tersebut dico-

ba dijembatani dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Un-

dang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuan-

gan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Undang-undang Pemda sedikitnya mengandung dua pesan 

demokratisasi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Pertama, 

Undang-undang tersebut memberikan otonomi yang luas kepada 

masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugas-tu-

gasnya, Pemerintah Daerah menerima sejumlah besar kewenangan 

pemerintahan, kecuali limabidang permasalahan. Kelima permas-

alahan tersebut adalah: 

(1) Pertahanan dan Keamanan; 

(2) Politik Luar Negeri; 

(3) Kebijaksanaan Moneter; 

(4) Sistem Peradilan; 

(5) Keagamaan.

Kedua, Undang-undang Pemda ini memberikan porsi yang adil 

dan wajar kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang se-
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cara riil dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Sebagai konsekuen-

sinya, daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar mendapat 

perolehan pembagian rezeki yang relatif besar dibandinglan dengan 

daerah yang minus potensi ekonominya.  Potensi ekonomi yang 

dimaksud, antara lain, yaitu potensi sumber daya alam, termasuk 

sumber minyak dan gas bumi serta kekayaan tambang non-migas.

Kehadiran Undang-undang Pemda ini diikuti dengan pemben-

tukan sebelas daerah otonomi dibeberapa propinsi. Pembentukan 

daerah-daerah otonomi tersebut melahirkan konsekuensi berupa 

proses demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daer-

ah. Aparatur Pemerintahan di daerah-daerah tersebut menjadi lebih 

pro-aktif dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam menetap-

kan kebijakan, menyusun perencanaan, dan mencari sumber pem-

biayaan. Dinas yang bergerak di bidang pendapatan daerah harus 

lebih pro-aktif mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan 

dinas-dinas atau instansi-instansi yang berada di wilayah kerjanya. 

Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan po-

tensi sumber daya di daerahnya.

Masih dalam kaitan dengan penerapan prinsip desentralisasi 

dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah dan 

DPR telah menghasilkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daer-

ah. Undang-undang tersebut telah memberikan Pemerintah Daerah 

persentase yang cukup besar dari pendapatan yang dihasilkan di-

daerah tersebut. Sehingga pendapatan  asli daerah akan relatif leb-

ih besar dan dapat diandalkan untuk membangun daerah tersebut. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan yang sah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 telah memberikan porsi 

yang adil dan proposional dalam hal pembagian keuangan antara Pe-

merintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dana perimbangan untuk 

Daerah berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Ha 

katas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, 

dan dana alokasi umum dan alokasi khusus, Penerimaan negara 

dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi 10% untuk penerimaan Pu-

sat (dibagikan ke seluruh Kabupaten/Kotamadya) dan 90% untuk 
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Daerah. Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

bangunan dibagi 20% untuk Pemerintah Pusat ( dibagikan ke semua 

Kabupaten/Kotamadya) dan 80% untuk Daerah. Penerimaan negara 

disektor kehutanan dan Pertambangan dibagi 20% untuk Pemerin-

tah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah. Penerimaan negara 

dari hasil minyak bumi dibagi 85% untuk Pemerintah Pusat dan 

15% untuk Pemerintah Daerah. Penerimaan negara dari gas alam 

dibagi 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Daerah (setelah 

dikurangi pajak).

Dana alokasi umum sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan 

dalam negeri dengan komposisi 10% untuk Daerah Propinsi dan 

90% untuk Daerah Kabupaten/Kotamadya. Dana alokasi khusus 

dimaksudkan untuk membantu kebutuhan khusus yang disediakan 

dalam APBN termasuk yang berasal dari dana reboisasi. Dana re-

boisasi dibagi 40% kepada Daerah penghasil sebagai dana alokasi 

khusus dan 60% untuk Pemerintah Pusat.

Janji Implementasi

Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 memberikan tenggang 

waktu dua tahun bagi segenap penyesuaian bagi implementasi Un-

dang-undangini.Janji implementasi tersebut harus dilihat sebagai 

upaya memberikan Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan diri 

dengan lebih matang, baik dalam pengertian perangkat administrasi 

pemerintahan maupun konteks sumber daya manusianya. Persiapan 

tersebut perlu dilakukan untuk menghindari kebingungan Pemerin-

tah Daerah untuk memaksimalkan penggunaan alokasi dana yang 

akan diserap dalam berbagai kegiatan pembangunan di daerah.

Persiapan pelaksanaan otonomi daerah juga harus dilakukan 

ditingkat Pemerintah Pusat. Peran Pemerintah Pusat dapat berupa 

bantuan tenaga ahli dan persiapan teknis bagi pelaksanan otonomi 

daerah. Bantuan tenaga ahli sangat penting artinya dalam rangka 

alokasi dan penggunaan dana yang diperoleh oleh Pemerintah Daer-

ah. Tenaga ahli ini dapat berasal dari instansi-instansi pemerintahan 

di Jakarta maupun berasal dari bantuan lembaga-lembaga internasi-

onal. Tenaga Ahli ini akan sangat membantu membuat skala priori-

tas program pembangunan di daerah dan strategi penggunaan dana 

pembangunan.
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 Satu hal yang sangat penting dari implementasi otonomi 

daerah adalah janji Presiden Abdurrahman Wahid beberapa saat 

setelah pelantikannya sebagai Presiden Indonesia keempat. Janji 

Presiden tersebut harus dituangkan dalam undang-undang dan ter-

utama ditujukan untuk daerah-daerah yang memiliki sumber daya 

alam yang melimpah seperti Aceh, Irian Jaya, Sulawesi, Kalimantan 

dan Riau. Undang-undang tersebut akan merinci apa dan bagaima-

na pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Un-

dang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

(UU Pemda) dan Undang-undanmg Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Sebagai penutup tulisan ini, Penulis melihat implementasi oto-

nomi daerah akan memberi kontribusi signifikan bagi pembangu-

nan hubungan yanga adil dan proposional antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah. Kehadiran undang-undang otonomi daerah 

bagi daerah-daerah yang memiliki gerakan separatis yang kuat, mis-

alnya Aceh dan Irian Jaya, akan memberi harapan besar bagi dice-

gahnya disintegrasi bangsa. Otonomi Daerah yang seluas-luasnya 

sebagaimana dijanjiakan Gus Dur mudah-mudahan akan membuka 

peluang rekonsiliasi di tanah air.

(5)

Menagih Janji Peran Parlemen Lokal 

Dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah

Reformasi politik yang bergulir sejak kejatuhan Presiden Soe-

harto pada bulan Mei 1998 juga membawa pengaruh terhadap pen-

guatan politik di daerah, yang diintrodisir melalui UU Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang di kemudian hari 

diubah dengan UU No.32 Tahun 2004. Penguatan politik tersebut 

termanifestasi pada desentralisasi tugas dan fungsi pemerintahan 

serta penguatan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daer-

ah (DPRD) baik ditingkat Propinsi ataupun Kota dan Kabupaten. 

Penguatan kekuasaan politik DPRD tersebut diperlihatkan melalui 

tingkat aktivitas pengawasan terhadap eksekutif lokal.

Gambaran sisi positif tersebut diatas terhadap peran politik 

parlemen lokal, perkembangan politik pasca Pemerintahan Soeharto 
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juga memperlihatkan arah yang tidak baik dari sudut upaya pem-

berantasan korupsi. Hal itu diperlihatkan melalui pemberitaan me-

dia masa tentang proses hukum terhadap sangkaan tindak pidana 

korupsi dan peradilan perkara korupsi yang melibatkan sejumlah 

anggota DPRD Tingkat Propinsi, DPRD Tingkat Kota, dan DPRD 

Kabupaten. Fenomena tersebut memperlihatkan prilaku poltik yang 

menyimpang dari cita-cita reformasi politik yang didengung-de-

ngungkan dalam perjuangan para mahasiswa sebelum kejatuhan 

Presiden Soeharto.

Praktek korupsi yang melibatkan anggota parlemen daerah mer-

upakan antitesa terhadap upaya meningkatkan peran politik parlem-

en secara keseluruhan. Dalam konteks penguatan peran politik par-

lemen lokal, maka praktek korupsi terasa membenarkan pendapat 

Lord Acton bahwa “power tends to corrupt and absolute power 

corrupt absolutely.” Diantara 62 perkara korupsi didaerah yang di-

canangkan oleh kejaksaan Agung, hampir sebagian melibatkan an-

ggota ataupun pimpinan DPRD. DPRD seharusnya menjalankan 

fungsi pengawasan penyimpangan kekuasaan oleh ekskutif, bukan 

sebaliknya menjerumuskan diri kedalam praktek korupsi.

Fungsi DPRD

Dengan kekuasaan pengawasan yang dimilikinya, DPRD dapat 

menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap jalannya 

roda pemerintahan di daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan maupun melakukan supervisi terhadap im-

plementasi anggaran di daerah. Sebagaimana juga halnya DPR di 

tingkat pusat, DPRD juga memiliki mitra-mitra kerja dengan di-

nas-dinas teknis baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan kegia-

tan proyek pembangunan maupun implementasi anggaran daerah.

DPRD seharusnya dapat menjalankan fungsi supervisi anggaran 

yang dikelola pemerintah daerah, Fungsi supervisi anggaran terse-

but akan membuka aspek transparansi penggunaan dan pengelolaan 

anggaran. DPRD seharusnya membuat peraturan yang baik secara 

formil maupun materiil memberi payung hukum bagi pengelolaan 

proyek pembangunan dan kegiatan rutin yang terkait dengan soal 

finansiil. Jika fungsi tersebut di jelaskan, maka DPRD dapat memi-

nilisr kebocoran anggaran di daerah akibat praktek korupsi,
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Sejalan dengan fungsi pengawasan tersebut, DPRD dapat me-

manggil saksi-saksi pelapor kasus korupsi melalui pemeriksaan ter-

tutup, Hal itu perlu dilakukan sebagai upaya perlindungan  saksi 

pelapor, Jika hal itu tidak dilakukan DPRD, maka akan menurunkan 

partisipasi publik dalam pelaporan kasus korupsi.

Praktik Korupsi sebagai Prilaku Dewan

Sebagai suatu deviasi prilaku politik, maka fungsi pengawasan 

dijalankan DPRD dengan secara sengaja ataupun tidak sengaja 

praktik korupsi juga berlangsung di parlemen lokal. Kasus yang de-

mikian disorot publik adalah penyalahgunaan anggaran, misalnya 

pembengkakan dana SPJ ataupun SPJ fiktif. Beberapa argumen pem-

belaan diajukan kalangan parlemen lokal, misalnya minimnya dan 

tidak proposionalnya biaya perjalanan dinas. Sehingga terjadilah 

pembengkakan jadwal perjalanan yang tidak senyatanya. Kasus SPJ 

merupakan satu dari sekian bentuk praktik korupsi yang melibat-

kan parlemen lokal. Minimnya biaya perjalanan dinas seharusnya 

ditanggapi dengan mengajukan perbaikan peraturan yang mengatur 

soal penetapan anggaran perjalanan dinas ini.

Upaya meningkatkan pola hidup secara cepat di sementara ka-

langan anggota DPRD mendorong munculnya peningkatan gaya 

hidup konsumtif. Itu merupakan fenomena juga tampak dimata 

Publik, yang diperlihatkan dengan keinginan untuk mendapatkan 

kendaraan dinas dan rumah dinas sekalipun fasilitas tersebut tel-

ah dimiliki sebelumnya. Kebutuhan yang dipercepat tersebut turut 

mendorong konspirasi antara parlemen dengan ekskutif. Parlemen 

menjadi mandul dalam mengawasai ekskutif.

Pemberantasan korupsi merupakan kerja besar, yang tidak ha-

nya melibatkan pemerintah, tetapi juga meminta dukungan publik 

secara optimal. DPRD dengan fungsi pengawasannya seharusnya 

dapat menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, bukan 

sebaliknya duduk di barisan terdepan dalam pemeriksaan kasus ko-

rupsi sebagai terdakwa di pengadilan. Semoga harapan rakyat bah-

wa parlemen menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi dapat 

menjadi kenyataan di hari-hari mendatang.
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1  Perlindungan Hak-Hak Warga Negara Dalam Kerangka Negara 

Hukum Yang Demokratis

2  Sengketa Warga Negara Melawan Pemerintah Di Mahkamah 

Konstitusi

3 Perlindungan Hak Konstitusional Tersangka Dalam Proses 

Peradilan: Melihat Praktek Pada Era Orde Baru 

4. Menuntaskan Penyelesaian Pelanggaran Ham Masa Lalu : Pen-

gantar Diskusi

(1)

Perlindungan Hak-Hak Warga Negara 

Dalam Kerangka Negara Hukum Yang Demokratis

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali 
sebagai realisasi cita-cita reformasi politik pasca Pemerintahan Soe-
harto telah memperkuat jaminan konstitusional hak-hakwarganega-
ra. Hal ini dapat dilihat dengan pengaturan yang relative lebih kom-
perensif terhadap pengaturan hak dan kewajiban warga negara di 
dalam UUD 1945 pasca Amandemen. UUD 1945 pra-amandemen 
mengatur secara umum dan singkat terhadap hak-hak warga negara. 
Sebagai catatan sejarah perlu juga diungkapkan bahwa pengaturan 
tentang hak-hak warga negara yang komperensif juga telah diatur di 

dalam UUD RIS 1949 dan UUDS 1950.

BAGIAN III

JAMINAN 

HAK ASASI MANUSIA 

DALAM KONSTITUSI
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Pasca kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998 telah memu-
nculkan keinginan rakyat yang kuat untuk menikmati kehidupan 
ketata-negaraan yang demokratis berdasarkan hukum. Keinginan 
rakyat tersebut sekali lagi tidak terlepas dari pengalaman praktik 
ketata-negaraan yang bernuansa otoriter selama era Pemerintahan 
Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno (1959-1965) dan 
era Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1966-
1998). Perjalanan kedua pemerintahan tersebut diwarnai oleh 
pemusatan kekuasaan penyelenggaraan Negara ditangan presiden 
karena tidak adanya pemisahan kekuasaan negara yang senyatan-
ya, pelanggaran hak asasi, kekuasaan yang tidak independen dan 
korup serta hokum menjadi alat legitimasi kekuasaan baik untuk 
kepentingan status-quo. Dengandemikianamandemen UUD 1945 
tidak boleh memberi peluang bagi munculnya praktek penyeleng-
gara Negara dengan kekuasaan eksekutif sebagai pendulum utama 
(executive heavy) sepertiterjadi di masalalu, demikian harus dicegah 
praktek ketata-negaraan dengan pendulum mengarah kepada legis-

lative (legislative heavy).

Dalam konteks historis yang bernoktah hitam tersebut, maka 
konsep Negara hukum yang demokratis perlu dijadikan paradigm 
dalam UUD. Paradigma Negara hukumyang demokratisinilah yang 
disarankanuntukditempatkandalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 
1945, sehingggabunyiketentuantersebutmenjadi, “Negara Indone-
sia adalah Negara hukum yang demokratis.”

Negara Hukum yang Demokratis

Konsep Negara hokum memiliki akar historis dalam perjuangan 
menegakkan demokrasi, karena itu pengertian Negara hokum kerap 
dijadikan satu istilah, yaitu konsep Negara hukum yang demokratis. 
Karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi 
dan elemen-elemen Negara hukum, maka serimg dijadikan satu na-
fas untuk menyebutkan bentuk ideal Negara hukum yang melind-
ungi hak-hak warga Negara dalam satu istilah Negara hukum yang 
demokratis.1 Sifat demoktratis dari konsep Negara hokum itu diper-
lihatkan melalui pemahaman bahwa hokum dalam Negara demokra-
tis ditentukan oleh rakyat, yang tidak lain merupakan pengaturan 
hubungan diantara sesame rakyat dan perlindungan hak-hak warga 

1  ArbitSanit,PerwakilanPolitik di Indonesia (Jakarta, P{enerbit CV Rajawali, 1985),25
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Negara dalam konteks hubungan penguasa dan rakyat.2 Dalam kai-
tan dengan operasionalisasi konsep negara hukum yang demokra-

tis, tidak ada warganegara yang berada diatas hukum dan karenanya 

semua warganegara harus patuh pada hukum.3 Dengan demikian, 

persamaan di muka hukum (equality before the law) merupakan satu 

diantara unsur-unsur lainnnya negara hukum dalam tradisi Anglo 

Saxon (rule of Law).4

Pembahasan lebih operasional dari konsep Negara hukum 

yang demokratis juga dikaitkan dengan jaminan kekuasaan ke-

hakiman yang independen.5 Sebagaimana dianut dalam tradisi hu-

kum Anglo-Saxon dan “rechstaats” dalam tradisi hokum Eropa Kon-

tinental. Keterkaitan antara pemisahan kekuasaan dengan konsep 

Negara hokum terletak pada pengaturan batas-batas kekuasaan 

yudikatif, eksekutif dan legislative ataupun hubungan diantaraca-

bang-cabangkekuasaan tersebut dalam konstitusi.6 Varian lain dari 

pemikiran Negara hukum dapat dilihat dari pandangan Friederich 

Julius Stahl,7 yaitu elemen pemerintahan berdasarkan peratur-

an-peraturan, disamping unsur perlindungan hak asasi, pembagian 

kekuasaan dan peradilan tata usaha negara.

Dalam kaitan dengan penyusunan suatu konstitusi, segenap 

elemen Negara hukum yang demokratis tersebut harus dijabarkan 

dalam konstitusi. Penempatan konstitusi sebagai sumber hokum 

tertinggi dalam suatu Negara merupakan penjelmaan semangat 

demokrasi. Konstitusi kemudian diartikan sebagai benteng 

2  Guillermo S.Santos, “The Rule of Law in Unconventional Warfare, “Philippine Law 
Journal, Number 3 (July 1965),455.

3 TeofistoT.Guingona, “Rule of Law and Democracy in the Philiphines, “Beatrice Go-
rawantschy,et.at., Op,Cit.,15.

4 Jikaciri-cirithe rule of law disebutkan sebagai adanya persamaan di muka hukum, 
supremasi hokum dan due process of law; maka unsur-unsur dalam rechstaats mel-
ingkupi perlindungan hak asasi Manusia, kekuasaan kehakiman yang independen, 
pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hokum dan peradilan adminis-
trasi.

5 Konsep Negara hokum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah “the 
rule of law”

6  Dieter C.Umbach, “Basic Elements of the Rule of Law in a Democratic Society, 
“Beatrice Gorawantschy, et,al., Rule of Law and Democracy in the Philippines (Diliman: 
University of Philippine, 1985), 24.

7 Oemar Seno Adji, Peradilanbebas Negara Hukum,cetakankedua (Jakarta: PenerbitAir-
langga, 1985), 16.
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demokrasi. Bertitik tolak dari konstruksi berfikir tersebut, maka 
para pemikir hokum mengaitkan ajaran demokrasi dalam konstelasi 
semangat hukum, atau sering diucapkan dalam istilah konsep Neg-
ara hukum yang demokratis (democratische rechstaats).

Penggunaan konsep Negara hukum yang demokratis tersebut 
bukan sesuatu yang baru dalam lingkup sejarah UUD di Negara 
ini. Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat memuat 
istilah “negarahukum yang demokratis”.8 Undang-undang Dasar 
Sementara 1950 juga mengintrodusir istilah “Negara hukum yang 
demokratis.”9

Dalam naskah UUD 1945 pasca perubahan dicantumkan kata 
Negara hukum yang demokratis pada pasal 28I ayat (5).10 Dengan 
demikian pencantuman istilah “Negara hukum yang demokratis” 
dapat diterapkan dalam UUD 1945 pasca perubahan, terutama da-

lam Pasal 1 ayat (3).

Operasionalisasi Jaminan Hak Warganegara

Beberapapasal-pasal di dalam UUD 1945 Pasca Amandemen 
mengatur secara komprehensif tentang hak-hak warga Negara dan 
sekaligus kewajiban warga Negara selayaknya dua sisi mata uang. 
Beberapa pasal yang dapat disebutkan adalah sebagai berikut:

1) Pasal 26 (pendudukdanwarganegara)

2) Pasal 27 (jaminanpersamaan di muka hokum dan pemer-
intahan)

3) Pasal 28, 28A-28J (pengaturanrincijaminanhak-hakwar-
ganegara)

4) Pasal 29 (kebebasanberagama)

5) Pasal 30 (untukpertahanan Negara)

6) Pasal 31 (pendidikan)

7) Pasal 32 (kebudayaan daerah)

8 Republik Indonesia Serikat, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1 ayat(10 
berbunyi sebagai berikut, “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat 
ialah suatu Negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal.”

9 Republik Indeonesia Serikat, Undang-undang Dasar Sementara 1950, pasal 1 ayat (1) 
berbunyi lengkapnya adalah, “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat 
ialah suatu Negara hukum yang demokratis.”

10 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 (amandemen), pasal 28I ayat (5) 
lengkap menyatakan “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia ses-
uai dengan prinsip Negara hyukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 
manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
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UUD 1945 juga memerintahkan diadakan agar pengaturan leb-

ih lanjut dalam bentuk pengaturan undang-undang.

Bentuk lain dari perlindungan hak-hak warga Negara adalah 

melalui jalur peradilan. Peradilan umum bias ditempuh seorang 

warga Negara karena kepentingan hukumnya dilanggar penguasa. 

Atau biasa disebut sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (Ps 1365 

BW) atau dalam bentuk perjuangan kepentingan hokum masyarakat 

yang sering dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau dise-

but class action yang diperiksa di pengadilan umum. Dalam hal 

seorang warga negara merasa dirugikan oleh adanya peraturan di 

bawah undang-undang, maka dia dapat mengajukan permohonanuji 

material ke Mahkamah Agung untuk meminta pembatalan peratur-

an tersebut.

Langkah lainnya adalah gugatan pengujian undang-undang ter-

hadap UUD 1945 ke Mahkamah Agung. Dalam catatan MKRI, sudah 

ada beberapa orang warga Negara dan kelompok masyarakat yang 

mengajukan pengujian undang-undang kepada MKRI. Gugatan yang 

sangat terkenal, antara lain adalah pengujian UU No.12 Tahun 2003 

yang dianggap melanggar hak warga Negara eks PKI untuk dipilih 

menjadi anggota DPR, DPD ataupun DPRD. MKRI membatalkan 

ketentuan Pasal 60 huruf g yang melanggar hak-hak politik mereka. 

Gugatan lainnya pengujian UU Sumber Daya Air, yang mana priva-

tisasi air minum dianggap melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

(2)

Sengketa Warga Negara Melawan Pemerintah 

Di Mahkamah Konstitusi

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selan-

jutnya disebut MKRI, atau Mahkamah) dirasakan telah berfungsi 

sebagai mediator konflik konstitusional antara warga negara dengan 

Pemerintah dan DPR dalam kaitan pengujian undang-undang serta 

sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberi-

ka noleh UUD 1945. Padasetiapputusannya, para hakim konstitusi 

memberikan pandangan dan penyelesaian atas sengketa konstitu-

sional tersebut. Fungsi yang juga tidak pentingnya adalah penyele-

saian sengketa hasil pemilihan umum yang ditetapkan secara nasi-
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onal oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum 2004.

Tulisan ini bermaksud membahas “constitutional complaint” se-

bagai mekanisme hokum dalam penyelesaian sengketa konstisu-

sional antara warga negara dengan negara, yang juga harus ditaf-

sirkan sebagai element penting dalam suatu negara hukum yang 

demokratis (democratischereschstaats). Salah satu elemen penting 

dalam prinsip negara hukum yang demokratis adalah independen-

si peradilan, dimana proses peradilan tidak boleh diintervensi oleh 

kekuasan-kekuasaan di luar kekuasaan judikatif. Bahkan indepen-

densi peradilan secara lebih jauh ditafsirkan sebagai kewenangan 

hakim yang bebas dari campur tangan apapun dalam memutus 

suatu perkara dalam proses peradilan. Independensi kekuasaan ke-

hakiman inilah yang kemudian juga dikuukuhkan melaluia mande-

men UUD 1945 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat 

(1) UUD1 945. Pengawasan tugas hakim juga menjadi dilakukan 

secara independen oleh Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam 

Pasal 24B UUD 1945.

Kewenangan MK

MKRI diberikan kewenangan sebagai pengadil sengketa konsti-

tusional melalui ketentuan Pasal 24C UUD 1945.Ketentuan Pasal 

24C UUD 1945 ayat (1) mengatur kewenangan Mahkamah Konsti-

tusi sebagai berikut:11

- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang   putusannya bersifat final untuk (1) men-

guji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diber-

ikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran par-

tai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum.”

Berdasarkan laporan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

dihadapan Sidang Akhir Masa Jabatan MPR-RI periode 1999-2004, 

11  Pengaturan Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini diberikan melalui ketentu-
an Pasal 24C UUD 1945, yang lahir melalui perubahan ketiga UUD 1945, yang 
ditetapkan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta, 9 
November 2001.
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Ketua Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Kon-

stitusi telah memeriksa  44 perkara pengujian undang-undang  23  

berkas permohonan sengketa hasil pemilu 2004 yang diajukan oleh 

partai politik dan 21 berkas permohonan oleh 21 orang calon anggo-

ta Dewan Perwakilan Daerah (DPD), satu berkas perkara sengketa 

hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden yang diajukan oleh pas-

angan calon Presiden Wiranto/Wakil Presiden Sholahudin Wahid, 

dan 1 berkas perkara sengketa kewenangan lembaga Negara yang 

diajukan oleh Ketua DPD.12 Semua perkara tersebut diputus dalam 

tenggang waktu pemeriksaan perkara.

Memeriksa permohonan pengujianUndang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar melingkupi substansi (materiil) dan pros-

es pembuatan undang-undang. Pengujian Undang-Undang terh-

adap Undang-Undang Dasar meliputi pemeriksaan terhadap ber-

tentangan tidaknya substansi undang-undang tersebut terhadap 

Undang-Undang Dasar. Pemeriksaan permohonan ini disandarkan 

pada materi muatan ayat, pasal maupun bagian dalam undang-un-

dang yang diperiksa diperhadapkan dengan Undang-Undang Dasar. 

Sudah tentu pengujian undang-undang tersebut harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003. Dari 

sudut waktu pembuatan undang-undang, maka undang-undang 

yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang 

diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Re-

publik Indonesia Tahun 1945.13

Persyaratan lain dalam pengujian undang-undang adalah status 

hukum pemohon (legal standing) sebagaimana disyaratkan dalam 

pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003, antara lain,yaitu “Pemohon ada-

lah pihak yang mengganggap hak dan/atau kewenangan konstitu-

sionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang……”14 Pemo-

hon dapat berupa perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan 

12 MahkamahKonstitusiRepublik Indonesia, Laporan Mahkamah Konstitusi tentang 
Pelaksanaan Putusan MPR pada sidang MPR Akhir Masa Jabatan periode 1999-
2004, Jakarta 23 September 2004.

13 Republik Indonesia, Pasal 50 Undang-undangNomor 24 Tahun 2003 tentangMah-
kamahKonstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98).

14 Republik Indonesia, Undang-undangNomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah-
Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98)
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masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, ataupun 

lembaga negara.

Sedangkan pengujian dalam kontek formil melingkupi pemer-

iksaan proses pembentukan undang-undang yang bersangkutan 

dengan prosedur lazimnya pembentukan undang-undang. Misalnya, 

apakah saat pengesahan undang-undang memenuhi quorum kehad-

iran anggota DPR sebagaidisyaratkan Tata Tertib DPR guna penge-

sahan undang-undang. Jika undang-undang disahkan dalam kondisi 

tidak quorum maka undang-undang ini dapat dibatalkan karena ca-

cat procedural.

Jika dinyatakan substansi undang-undang yang diperiksa ber-

tentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka hasil akhir penguji-

an undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berupa keputu-

san Mahkamah yang menyatakan bahwa “materi muatan ayat, pasal 

dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, 

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang terse-

but tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”15

“Constitutional Complaint”

Pemeriksaan permohonan pengajuan undang-undang, sengketa 

kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik dan 

sengketa penghitungan hasil pemilihan umum jelas tidak termasuk 

dalam kategori “constitutional complaint” yang dimaksud dalam 

tulisan ini. Penulis memahami “constitutional complaint” sebagai 

tindakan negara mencederai hak-hak warga negara sebagaimana di-

jamin dalam Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi Federal 

Jerman dan Mahkamah Konstitusi Negara Bagian Bavaria memiliki 

kewenangan untuk memeriksa perkara “constitutional complaint.” 

Contoh kasus “constitutional complaint”, misalnya tidaknya penye-

diaan trotoar di jalan-jalan daerah pinggiran kota yang berpotensi 

membahayakan para pejalan kaki, atau larangan menggunakan jil-

bab bagi guru wanita disekolah-sekolah yang dikelola pemerintah.

Per definisi, “constitutional complaint” akan berkisar pada frik-

si kepentingan antara masyarakat dengan negara, mulai dari bidang 

15 RepublikIndonesia,Pasal 57  Undang-undangNomor 24 Tahun 2003 tentangMah-
kamahKonstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98)
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kehidupan sosial, politik dan ekonomi, Namun, selagi masalah 

“constitutional complaint” tidak secara eksplisit menjadi jurisdik-

si MKRI yang dicantumkan dalam UU No. 24 Tahun 2003, maka 

pemeriksaan soal ”constitutional complaint”  hanya dapat dilalui 

pengujian undang-undang yang substansinya merugikan kepentin-

gan atau hak-hak warga negara. Sebagai contoh adalah permohonan 

pengujian UU Migas dan UU Ketenagalistrikan serta UU Sumber 

Daya Air dapat mempresentasikan kasus “constitutional complaint”.

Perjalanan Mahkamah Konstitusi satu tahun terakhir mem-

perlihatkan pola yang hamper sama dengan kasus “constitutional 

complaint” di Jerman. Misalnya, kasus larangan bagi eks anggota 

Partai Komunis Indonesia untuk menjadi calon anggota legislatif di 

DPR, DPD dan DPRD. Karenaitu, pengajuan permohonan pengu-

jian ketentuan Pasal 60 g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 

tentang Pemilihan Umum16 kiranya dapat dijadikan contoh kasus 

“constitutional complaint”. Setelah melalui pemeriksaan yang in-

tensif, dengan mendengar sejumlah saksi dari pihak pemohon dan 

mendengarkan keterangan Pihak Pemerintah dan DPR, Mahkamah 

menerima permohonan Pemohondengan menyatakan Pasal 60 g UU 

No. 12 Tahun 2003 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak 

putusan dibaca pada 24 Februari 2004.

Contoh kasus lainnya adalah pengajuan permohonan pengu-

jianUndang-undangNomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 

Air oleh komunitas Pelanggan Air Minum Jakarta ke Mahkamah 

Konstitusi pada 22 September 20004. Undang-undang ini mem-

buka swstanisasi bisnis air minum. Perkara ini sedang diperiksa 

di Mahkamah Konstitusi dibawah registrasi perkara Nomor 063/

PUU-I/2004. Pemohon mendalilkan UU No. 7 Tahun 2004 memuat 

pasal-pasal yang bertentangan dengan jiwa dan semangat serta 

ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945. Ketentuan UU No. 7 Tahun 

2004 yang dimaksud adalah Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), 45 dan 46. 

Karena itu, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan 

UU No. 7 Tahun 2004 tidak memiliki kekuatan hokum mengikat.

16 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37).
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Sebagai akhir catatan ini, penulis berharap “constitutional com-

plaint” dapat menjadi jurisdiksi MKRI dimasa datang, karena pe-

meriksaan “constitutional complaint” akan semakin memberi ruang 

bagi perlindungan hak-hakwarga negara.

(3)

Perlindungan Hak Konstitusional Tersangka 

Dalam Proses Peradilan: 

Melihat Praktek Pada Era Orde Baru

I.  LATAR BELAKANG

Perjalanan negara hukum Indonesia mengalami pasang surut 

sejalan dengan corak pemerintahan yang terjadi. Selama masa par-

lementer (1950-1957) negara hukum menjadi ideologi pengabsah 

republik konstitusional, tetapi banyak diantara simbol-simbol se-

cara konservatif dikaitkan dengan lembaga, prosedur, dan berbagai 

kitab undang-undang Belanda yang dilestarikan sampai masa ke-

merdekaan. Selama masa Demokrasi Terpimpin (1958-1965) Neg-

ara hukum tenggelam dibawah tekanan patrimonialisme rezim dan 

ideologi yang radikal populis, yang mengutamakan keadilan substan-

tive daripada keadilan procedural. Dengan lahirnya Orde Baru, sam-

pai dengan kira-kira tahun 1971 ada optimism terhadap dukungan 

negara hukum sampai dengan diundangkannya UU No. 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 

namun selanjutnya optimism tersebut menjadi pesimisme.17

Sejak tahun 1965 militer tampil ke tampuk kekuasaan dan men-

jadi tulang punggung pemerintahan Orde Baru. Sejak itu, dominasi 

militer menyebar keseluruh sendi kehidupan bernegara tak terke-

cuali dalam bidang hukum, termasuk lembaga peradilan. Berbagai 

operasi militer dilakukan untuk mempengaruhi indepedensi pen-

gailan, proses memberikan pengaruh padasistem hukum yang dapat 

dilihat dari operasi intelejen yang represif dalam proses pembaha-

san UU No. 14 Tahun 1970.18

17 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia Keseimbangan dan Perubahan, 
LP3ES, 1990. Hal. 385.

18  A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, ELSAM, 
2004, hal. 271
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Pada tahun 1986, kontrol pemerintah atas pengadilan negeri 

dan pengadilan tinggi terjadi dimana para hakim dikategorikan se-

cara eksplisit sebagai pegawai pemerintah (official of the executive). 

Dalam setiap kabupaten ada struktur “tripartit” yang mensyaratkan 

adanya pertemuan secara berkala antara kepala pengadilan negeri, 

kepala kejaksaan negeri dan kepala kepolisian (Kapolres). Terdapat 

juga pertemuan-pertemuan yang dikenal dengan pertemuan MUS-

PIDA (musyawarah pimpinan daerah) yang terdiri dari struktur tri-

partit diatas dengan kepala daerah setempat dan komandan distrik 

militer (KODIM) dimana pertemuan-pertemuan tersebut sangat 

rahasia dan dilakukan lebih sering jika muncul kasus-kasus politik 

yang penting.19

Proses mempengaruhi peradilan ini juga dengan melibatkan 

aparat intelejen militer, terutama dalam tahap penyidikan kasus-kasus 

pidana politik. Penyimpangan terjadi mulai dari proses penyidikan, 

yang ditandai dengan proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan 

dengan melibatkan aparat intelejen militer sampai pada pemilihan 

tempat tahanan bagi tersangka pidana politik.20 Keterlibatan aparat 

militer ini, terutama dalam perkara-perkara subversi, selain Kopkam-

tib/ Bakortanas juga kesatuan lain misalnya, KODAM, KODIM, atau 

BIA yang dalam prakteknya institusi-institusi militer ini berperan leb-

ih besar dari pada badan peradilan itu sendiri.21

Sebagai akibat dominasi dan kontrol dari penguasa, peradilan 

pada masa Orde Baru digunakan menjadi alat pembenaran ke-

kerasan negara. Pengadilan perkara-perkara subversi mengadili per-

buatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap 

keamanan Negara dengan bersandar pada pasal-pasal anti subversi, 

diantaranya merongrong ideologinegara pancasila, menyebar ke-

bencian terhadap pemerintah, menghina presiden dan wakil pres-

iden,menggulingkan pemerintahan yang sah atau mengancam ek-

sistensi Negara Kesatuan republik Indonesia. Tuduhan ini biasanya 

19  International Commision of Jurist, Indonesian and the Rule of Law, Twenty Years of ‘New 
Order’ Government, Frances Pinter Publisher, London, 1987, hal. 191.

20  A. Muhammad Asrun, op.cit,. hal. 272.
21  Samuel Gultom, Mengadili Korban: Praktek Pembenaran Terhadap kekerasan Negara, EL-

SAM, Jakarta, 2003, hal. 52
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terfokus, meski tidak eksklusif, pada tokoh-tokoh politik, aktivitas 

mahasiswa, organisasi kemasyarakatan atau organisasi non pemer-

intah yang bersuara kritis terhadap kebijakan negara.22 

Tuduhan melakukan tindakan subversi juga terhadap kelom-

pok perempuan terhadap setiap usaha untuk mencapai kesetaraan 

hak sebagai tindakan yang bertentangan dengan sosok perem-

puan patuh/penurut hasil konstruksi negara. Tuduhan Subversi 

terhadap gerakan perempuan ini merupakan alat yang digunakan 

negara untuk merepresi aspirasi politik perempuan. Sejak stigma-

tisasi Gerwani telah dibakukan, sangat mudah bagi negara untuk 

mendiskreditkan gerakan perempuan dengan cara mencapnya se-

bagai bagian dari Gerwani, PKI atau sebagai “orang kiri.”23 Sejak 

saat itu, praktis kelompok perempuan tidak terlibat secara sig-

nifikan dalam proses-proses penetuan kebijakan karena minimnya 

perempuan yang terlibat dalam aktivitas politik. Akibatnya adalah 

munculnya serangkaian kebijakan dan proses legislasi yang didom-

inasi dan dikontrol oleh laki-laki yang menyebabkan ketidakadilan 

bagi kelompok perempuan.

Selanjutnya adalah cerita tentang ketertindasan perempuan dan 

ketidakadilan jender dalam segala bentuknya termasuk kekerasan 

terhadap perempuan baik yang diakukan oleh aparat Negara mau-

pun yang dibiarkan terjadinya oleh negara, baik yang terjadi dilingk-

up domestik, dunia kerja maupun masyarakat secara umum. Negara 

atau dalam hal ini adalah aparat negara –baik sipil maupun militer 

–tidak saja melakukan kekerasan terhadap perempuan, namun juga 

membiarkan terjadinya kekerasan tersebut tanpa memperoleh sank-

si yang nyata. Selain itu, negara juga tidakberhasil menetralisir 

bias-bias jender yang tercermin dari perilaku aparatnya termasuk 

22  Ibid, hal.41
23  Perempuan Gerwani digambarkan sebagai pemberontak, kejam, agresif, yang tel-

ah melanggar kodratnya sebagai perempuan. Perempuan Gerwani dituduh terlibat 
dalam penyiksaan dan mutilasi enam perwira TNI yang diculik dan dibunuh PKI 
di Lubang Buaya. Dengan ini diciptakan suatu generalisasi bahwa perempuan yang 
terlibat aktivitas politik adalah perempuan yang liar dan tidak bermoral. Nursyah-
bani Katjasungkana, et.al., Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan, Sebuah 
Drama tentang Patriakhi dan Dominasi Laki-laki, LBH APIK, Jakarta, 2002, hal.26-27
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aparat penegak hukum sehingga kaum perempuan sukar memper-

oleh keadilan.24

Peradilan dikooptasi demi kepentingan pemerintahan Orde 

Baru terutama dalam menangani tindak pidana poltik untuk mere-

dam aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan kebijakan pemer-

intah termasuk menggunakan insitusi peradilan sebagai alat untuk 

mengahambat gerakan perempuan dan pencapaian keadilan. Den-

gan landasan hukum yang terlebih dahulu dibuat, pemerintah Orde 

Baru mempunyai legitimasi untuk melakukan apapun demi menjaga 

kebijakannya. Akibatnya, peradilan lebih sering memberikan putu-

san yang tidak adil, tidak jujur dan memihak.

Semenjak 1998, sudah mulai dilakukan perubahan pada sistem 

peradilan, terutama dari segi peraturan perundang-undangan. Na-

mun, dalam prakteknya, otoritarianisme perailan masih tetap muncul. 

Hal ini Nampak dari masih kuatnya mafia peradilan, yang menetukan 

putusan-putusan peradilan, baik dengan alasan politik uang, maupun 

tekanan politik dari birokrasi yang lebih tinggi, misalnya seperti yang 

terlihat dalam putusan Pengadilan Timor Timur. Mengapa kelemah-

an sistim peradilan dan watak peradilan senmacam ini masih terus 

berjalan hingga saat ini? Jawaban terhadap pertanyaan ini tidak bisa 

dilepaskan dari proses perkembangan sistim peradilan di Indonesia 

dan peran-peran yang dimilikinya di masa lalu.

Penutup

Perlindungan terhadap tersangka korupsi juga kadang sarat 

dengan kepentingan politik dan Tarik-menarik kekuatan poltik, yang 

diperlihatkan melalui pemilihan “korban politik terlemah” Hal itu 

bisa dilihat melalui proses peradilan kasus korupsi KPU. Korban 

yang paling lelah adalahtersangka dengan latar belakang akademisi 

dan kemudian birokrat lembaga. Mereka hampir dipastikan tidak 

mendapatkan perlindungan dalam proses pemeriksaan awal. Hak 

mereka dikorbankan untuk kepentingan proses hukum untukmen-

jerat tersangka korupsi terlemah.

24  Ibid, hal. 51-52
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Contoh lain dari proses peradilan “tebang pilih” juga terja-

di pada proses pemeriksaan tersangka korupsi pada kepala daerah 

ataupun DPRD. Proses itu juga memperlihatkan lemahnya perlind-

ungan kepentingan mereka dan tidak berlaku asas sama dihadapan 

hukum terhadap pelaku yang memiliki koneksi politik yang kuat. 

Proses hukum kasus korupsi pada KPU memperlihatkan mata rantai 

hukum yang mengorbankan kepentingan warganegara, yang sesung-

guhnya dijamin dalam UUD 1945, yang diperlihatkan setidaknya 

melalui ketentuan Pasal 27 UUD 1945.

(4)

Menuntaskan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu 

Sebagai catatan studi ELSAM25  bahwa Presiden seharusnya 

dapat segera mengambil langkah untuk menyelesaian kasus-kasus 

pelanggaran HAM masa lalu, dengan: (a) membuat lagi RUU Komi-

si Kebenaran dan Rekonsiliasi, atau (b) mengusahakan kebijakan 

alternatif lainnya, yang tetap sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai 

HAM seperti yang diamanatkan oleh putusan MK. Penyelesaian 

utama pelanggaran HAM dimasa lalu harus mengamodir hak-hak 

korban atas kebenaran, pemulihan, dan keadilan, yang tidak cukup 

hanya dengan pengakuan dan permintaan maaf, tetapi juga harus 

meliputi pengungkapan kebenaran ataupun pemenuhan hak korban 

atas pemulihan dan keaadilan, tidaklah cukup. Secara teknis kebija-

kan alternative ini dapat dilakukan, misalnya melalui pembentukan 

komite independen dibawah Presiden untuk melaksanakan agenda 

penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan.

Menurut catatan peneliti26, setelah lebih dari satu dekade refor-

masi, pelbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa 

lalu belum juga mendapat penyelesaian yang adil. Sejauh belum ada 

penyelesaian yang adil, tuntutan para korban dan pembela HAM 

akan terus mengemuka. Saat ini, tuntutan penyelesaian tersebut ti-

dak hanya semakin menguat, namun juga sembari menunjuk para 

25  Siaran Pers ELSAM, 23-09-2012, Ibid.
26  Otto Adi Yulianto, “Memetakan Hambatan Penyelesaian Pelanggaran HAM 

Masa Lalu”,Ibid
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pihak yang diidentifikasi sebagai penghambatnya. Misalnya Ikatan 

keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Sumatera Utara, yang 

secara terbuka menunjuk bahwa Presiden beserta jajarannya tidak 

menjalankan komitmen untuk menyelesaikan pelbagai pelanggaran 

berat HAM yang terjadi di masa lalu, Telah diabaikan rekomenda-

si DPR tahun 2009 menyangkut penyelesaian kasus Penghilangan 

Orang secara Paksa periode 1997-1998.27 Dalam rekomendasinya, 

DPR telah meminta Presiden membentuk Pengadilan HAM ad hoc, 

mencari para korban yang masih hilang, merehabilitsi dan member-

ikan konpensasi bagi keluarga korban yang hilang, serta meratifikasi 

Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Penyelesaian sejumlah pelang-

garan HAM di masa lalu yang lain, seperti kasus Trisakti, Semang-

gi I dan II (1998-1999), Peristiwa Mei 1998, Peristiwa Talangsari 

Lampung 1989, serta peristiwa Wasior dan wamena, Papua (2001 

dan 2003) dinilai mandeg di Kejaksaan Agung. Institusi ini dituding 

tak kunjung melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tersebut, 

menindaklanjuti laporan penyelidikan yang telah diserahkan oleh 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

DPR RI Periode 2009-2014 pernah menghasilkan rekomen-

dasi terkait dengan peristiwa penghilangan orang secara paksa ta-

hun 1997-1998, pencarian atau memastikan keberadaan dan status 

orang-orang yang dinyatakan masih hilang, harus segera dilakukan. 

Kebijakan ini harus diiringi pula dengan adanya pemulihan bagi 

para korban dan keluarganya. Untuk mencegah keberulangan, rat-

ifikasi International Convention for the Protection of All Persons from En-

forced Disappearance, harus pula segera dilakukan. Rekomendasi lain 

yang tak boleh dilupakan Presiden, adalah pembentukan pengadilan 

HAM ad hoc.

Sejalan dengan rekomendasi DPR tersebut, Presiden seharusnya 

menginstruksikan kepada Jaksa Agung agar segera menindaklanjuti 

hasil penyelidikan Komnas HAM dengan melakukan penyidikan dan 

penuntutan. Apabila terdapat persoalan hukum dan konstitusion-

al untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan mengunakan 

jalur pengadilan, harus dijelaskan secara terbuka kepada publik 

27  Ibid
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dan menyusun suatu alternatif penyelesaian yang bisa digunakan, 

dengan tetap memerhatikan hak-hak korban untuk mendapatkan 

keadilan dan pemulihan.

Peran DPR sangat sentral dan penting dalam penyelesaian pe-

langgaran HAM masa lalu dengan kewenangan DPR dapat menga-

wasi implementasi penyelesaian kasus-kasus masa lalu. Jika perlu 

DPR dapat memanggil Presiden untuk menanyakan kembali komit-

mennya dalam upaya penyelesaian pelnggaran HAM masa lalu, DPR 

juga harus pro-aktif didalam melahirkan kebijakan legislasi yang 

mendukung penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Selain itu, Komnas HAM juga musti secara aktif dan berkelan-

jutan mendorong Kejaksaan Agung maupun institusi Negara yang 

lain, untuk segera mengambil tindakan dalam rangka penyelesaian 

pelanggaran HAM masa lalu, khususnya tindak lanjut atas hasil 

penyelidikan Komnas HAM. Peran LPSK dalam hal ini juga pent-

ing, kaitannya dengan pemberian bantuan bagi korban pelanggaran 

HAM yang berat, khususnya pemberian bantuan medis dan rehabil-

itasi psiko-sosial.

Pemerintah sampai hari ini belum nampak komitmen yang 

sungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai persoalan masa 

lalu, baik dalam konteks penegakan hukum melalui pengadilan 

HAM ad hoc,  maupun membentuk kebijakan yang dapat menjadi 

instrument dan mekanisme bagi upaya penyelesaian, misalnya kem-

bali membentuk RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) 

yang dibatalkan MK.

Sesungguhnya payung hukum untuk penyelesaian pelanggaran 

HAM masa lalu sangat kuat, yaitu adanya ketetapan MPR No.V/

MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, 

yang menjadikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagai 

salah satu tugas penting bangsa ini, dengan memandatkan pem-

bentukan KKR. Pada tahun 2000, terbentuk UU No.26 Tahun 2000 

tentang Pengdilan HAM, yang memungkinkan proses akuntabilitas 

hukum bagi kasus Pelanggaran HAM yang berat, baik yang terjadi 

setelah lahirnya undang-undanmg tersebut maupun yang terjadi di-

masa lalu (sebelum tahun 2000). Selain itu, UU tersebut juga me-

mungkinkan adanya penyelesaian melalui mekanisme non yudisial, 

yakni melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
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Komitmen Negara dalam menyelesaian pelanggaran HAM masa 

lalu yang dijanjikan kepada rakyat Papua dan Nangroe Aceh Darus-

salam (NAD), Di Papua, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Papua, memandatkan perlunya pembentukan perwakilan 

Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan KKR di Papua. Sementara di 

NAD, melalui UU NO. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 

mengamanatkan pembentukan KKR dan pengadilan HAM di Aceh.

Pembentukan KKR melalui UU No.27 Tahun 2004 tentang KKR 

terhambat dengan dibatalkannya UU tersebut oleh mahkamah Kon-

stitusi (MK) pada 2006, Namun demikian, bukan berarti penyele-

sain pelanggaran HAM masa lalu batal dilakukan. Dalam putusann-

ya MK merekomendasikan pembentukan kembali kebijakan hukum 

(undang-undang) yang selaras dengan UUD 1945 dan hukum HAM 

internasional., atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebija-

kan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti. Sayangnya, upaya 

pembentukan undang-undang baru tentang KKR, yang diinisiasi se-

jak tahun 2007, hingga kini belum juga diserahkan Presiden ke DPR 

untuk segera di bahas, termasuk kebijakan lain pun tidak ada.

Dalam hal penegakan hukum, Komnas HAM teleah menyelesa-

ian berbagai penyelidikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, 

diantaranya peristiwa Mei 1998, Trisaksti-Semanggi 1998-1999, 

Talang Sari 1989, dan penghilangan paksa 1997-1998. Penyelidikan 

terhadap peristiwa 1965-1966 dan penembakan misterius 1982-

1985 juga sudah kelar dilakukan pada 2012 ini. Namun berbagai 

hasil penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung 

dengan penyidikan dan penuntutan yang kemudian diajukan ke Pen-

gadilan. Bahkan kasus penghilangan Paksa Tahun 1997-1998, yang 

sudah direkomendasikan DPR, hingga kini Presiden Yudhoyono be-

lum menerbitkan Keputusan untuk membentuk Pengadilan HAM 

ad hoc.

Ada 4 hal penting terkait dengan kemandegan penyelesaian pe-

langgaran HAM masa lalu: pertama kemandegan pengungkapan ke-

benaran tentang pelanggaran HAM masa lalu, karena belum adanya 

pembentukan KKR oleh Pemerintah, baik ditingkat nasional, mau-

pun di Papua dan Aceh, serta ketiadaan upaya pemerintah untuk 

mencari korban yang masih hilang dalam peristiwa penghilangan 

paksa tahun 1997-1998; kedua, kemandegan akuntabilitas hukum, 
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karena ‘keengganan’ Jaksa Agung  untuk menindakalanjuti hasil 

penyelidikan Komnas HAM, dan ‘keengganan’ Presiden untuk mem-

bentuk Pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa Penghilangan Paksa 

tahun 1997-1998; ketiga, kemandegan dalam hal pemenuhan hak-

hak korban, yang mencakup hak untuk megetahui kebenaran (right 

to know the truth), hak atas keadilan (right to justice), dan hak untuk 

pemulihan (right to reparations); dan keempat, terhambatnya berbagai 

kebijakan yang mendukung reformasi hukum dan institusional yang 

sesuai sejalan dengan perlindungan HAM. Kegagalan membongkar 

praktik pelanggaran HAM masa lalu telah berimplikasi pada pem-

bentukan hukum masa kini yang justru mengarah pada munculnya 

regulasi-regulasi yang bertentangan dengan HAM.

Merujuk pada tindakan para Presiden sebelumnya, kemauan 

untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian masa lalu, akan 

memiliki arti yang penting bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. 

Presiden Habibie dalam masa pemerintahannya berani meminta 

maaf kepada para korban pelanggaran HAM di Aceh dan korban tra-

gedi Mei 1998, Presiden Abdurrahman wahid secara terbuka me-

minta maaf kepada masyarakat Papua, sedangkan Presdien Mega-

wati berani menggelar pengadilan HAM untuk kasus Timor-timur 

1999 dan Tanjung Priok 1984.

Sebagai penutup, kiranya perlu kembali dupayakan RUU KKR 

yang baru dan langkah-langkah hukum untuk menuntaskan penyele-

saian pelanggaran HAM di masa lalu.
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1.  Pengaruh Reformasi Kekuasaan Yudikatif Pasca Amandemen 

UUD 1945 Terhadap Kurikulum HTN

2.   RUU BHP Dan  Hak Partisipasi Pendidikan

3.  Eksistensi Yayasan Penyelenggara Pendidikan Dalam Bayang-

Bayang RUU BHP? : Pengantar Diskusi

(1)

PENGARUH REFORMASI KEKUASAAN YUDIKATIF 

PASCA AMANDEMEN UUD 1945 

TERHADAP KURIKULUM HTN

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan mendasar 

dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang ditandai dengan 

penegasan jaminan independensi kekuasaan kehakiman sebagaima-

na diatur dalam Pasal 24 dan penambahan Mahkamah Konstitusi 

dan Komisi Yudisial sebagai lembaga-lembaga baru dalam cabang 

kekuasaan kehakiman,28 di samping Mahkamah Agung yang sela-

ma ini menjadi lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Perubah-

an fundamental tersebut merupakan satu cita-cita reformasi yang 

28  Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Komisi Yudisial 
diatur dalam Pasal 24B UUD 1945.

BAGIAN IV

ARAH PEMBARUAN 

PENDIDIKAN TINGGI 

(HUKUM)
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telah diperjuangkan oleh kalangan akademisi hukum dan praktisi 

hukum di awal pemerintahan Presiden Soeharto untuk mengkorek-

si penyimpangan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang terjadi di 

era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Intervensi 

kekuasaan tersebut telah mengakibatkan hilangnya independen-

si kekuasaan kehakiman, yang merupakan salah satu pilar penting 

yang harus ada dalam sebuah negara hukum yang demokratis.29

Di era Demokrasi Terpimpin, pemerintah mendapatkan legit-

imasi untuk campur tangan dalam urusan pengadilan melalui UU 

No. 19 Tahun 1964, dimana proses peradilan dapat dihentikan un-

tuk kepentingan kelanjutan revolusi. Penyimpangan tersebut dico-

ba dikoreksi melalui perubahan UU No. 19 Tahun 1964 di masa 

awal pemerintahan Presiden Soeharto. Upaya memberi bobot lebih 

besar terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman juga menemui 

ganjalan dengan introdusirnya ketentuan Pasal 11 UU No. 14 Ta-

hun 1970. Ketentuan Pasal 11 tersebut menempatkan urusan ad-

ministrasi-finansial-organisatoris kehakiman di bawa Departemen 

Kehakiman. Mahkamah Agung hanya mengurus persoalan teknis 

peradilan. Ketentuan pasal 11 itu menimbulkan persoalan dualisme 

kekuasaan kehakiman.

Sesungguhnya sudah sejak lama diimpikan bahwa sistem kekua-

saan kehakiman itu dikembangkan menjadi satu atap di bawah Mah-

kamah Agung.30 Dengan demikian, pembinaan administrasi badan-

badan peradilan yang selama ini ditangani secara terpisah-pisah di 

bawah beberapa departemen pemerintahan, dapat direorganisasikan 

seluruhnya di bawah pembinaan Mahkamah Agung. Upaya menja-

dikan satu atap kekuasaan kehakiman itu baru tercapai di bawah 

pemerintahan Presiden B.J. Habibie kemudian melakukan korek-

si terhadap persoalan independensi kekuasan kehakiman tersebut 

melalui perubahan ketentuan Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970 den-

gan UU No. 35 Tahun 1999.

29  Dennis C. Mueller, Constitutional Democracy, (Oxford: Oxford University Press, 
1996), hal. 279.

30  Jimly Asshiddidie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Kehakiman 
dalam UUD 1945, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hal. 235.
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Tantangan Baru bagi Mahkamah Agung

Perkembangan pasca amanedemen UUD 1945 kemudian juga 

menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelak-

sana kekuasaan kehakiman melalui ketentuan Pasal 24C UUD1945 

1945, di samping MA yang di masa pra-amandemen UUD1945 

menjadi puncak pelaksana kekuasaan kehakiman.31 Setelah me-

nempatkan urusan teknis dan administrasi-finansial peradilan di 

bawah MA, maka sudah saatnya MA melakukan reformasi internal 

untuk memperkuat pelayanan keadilan bagi masyarakat.32 Cita-ci-

ta reformasi peradilan melalui MA telah lama menjadi kepedulian 

para ahli hukum.33 Reformasi mendasar terhadap sistem peradilan 

tidak saja penataan kelembagaan (isnstitutional reform) ataupun 

mekanisme aturan yang bersifat instrumental (instrumental atau 

procedural reform), tetapi juga menyangkut personalitas dan bu-

daya kerja aparat peradilan serta perilaku hukum masyarakat kita 

sebagai keseluruhan.34 Berkaitan dengan cita-cita reformasi AM 

tersebut, maka ada sejumlah agenda strategis yang harus mendapat 

perhatian kita semua, taitu: (a) persyaratan hakim agung, terutama 

berkenaan dengan ide pengangkatan hakim agung melalui sistem 

karir dan non-karir; (b) soal judicial review dan tata cara pengujian 

serta kewenangan-kewenangan lainnya seperti memberikan pertim-

bangan hukum kepada Presiden, membuat aturan hukum formil 

untuk kelancaran pelaksaan peradilan dalam bentuk peraturan MA 

dan pengawasan terhadap pengacara; dan (c) soal pembentukan 

Komisi Yudisial, komposisi, tugas, fungsi dan kewenangannya, serta 

masalah pertanggungjawaban MA sebagai salah satu lembaga ting-

gi negara dan kontrol masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman.

Pengangkatan hakim agung dari jalur non-karir dimaksudkan 

sebagai upaya memperkaya khasanah putusan peradilan di lingkun

31  Ibid.
32  Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro, “Diagnostic Assesment of Legal Develop-

ment in Indonesia” Jakarta: Bappenas, Laporan Penelitian Proyek Bank Dunia IDF 
Grant No. 28577, 1977, hal. 22-34.

33  A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan, Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, (Jakarta: 
ELSAM, 2004), hal. Xvi.

34  Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 
1945, op. cit., hal 251.
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gan MA, karena kekhasan karakteristik latar belakang pengetahuan 

hukum yang khas dimiliki oleh calon hakim agung yang bersangku-

tan. Karena itu, komposisi hakim agung non-karir tidak boleh lebih 

dari sepertiga dari jumlah hakim agung dari jalur karir. Rekruitmen 

hakim agung non-karir harus mempertimbangkan secara cermat-

tingkat pengetahuan hukum dan kemampuan praktek hukum calon 

hakim agung yang bersangkutan. Kualifikasi waktu 15 tahun beker-

ja sebagai ahli hukum harus juga disertai dengan kemampuan dan 

pegalaman beracara di pengadilan. Pemilihan hakim agung dari jalur 

non-karir diharapkan dapat segera bekerja setelah pelantikan yang 

bersangkutan tanpa harus melalui fase pelatihan praktek peradilan.

Kita juga harus memikirkan agar uji material peraturan perun-

dang-undangan difokuskan saja di MK. Dengan demikian, MA tidak 

lagi memeriksa permohonan judicial review terhadap peraturan di 

bawah undang-undang.Penyatuatapan proses uji material peraturan 

perundang-undangan di bawah MK akan menghindari kebingungan 

masyarakat dalam menghadapi proses hukum. MA perlu berkonsen-

trasi menangani persoalan perkara keadilan yang telah menjadi peker-

jaan rumah bagi para hakim agung yang terasa sulit berakhir. Tata cara 

pengajuan permohonan uji material juga perlu disempurbakan. Satu 

saluran hukum bagi proses judicial review dengan demikian menjad-

ikan MA menjadi court of justice dan MK sebagai court of law.

Berkaitan dengan soal menumpuknya perkara di MA, kita perlu 
memikirkan secara bersama jalan keluarnya. Mungkin sudah saat-
nya dibuat aturan pembatasan pengajuan kasasi dan peninjauan 
kembali melalui seleksi administratif perkara, atau semacam pe-
meriksaan pendahuluan untuk formalitas perkara. Misalnya untuk 
perkara pidana, maka kasus dengan ancaman hukuman mati atau 
pidana diatas 15 tahun yang diperkenankan untuk diajukan kasasi. 
Putusan bebas jelas tidak dapat diajukan kasasi sebagaimana terjadi 
selama ini. Bisa juga diatur bahwa bila semua anggota majelis hakim 
di tingkat banding menyatakan terdakwa bersalah atau membebas-
kan terdakwa, maka tidak diperkenankan diajukan kasasi terhadap 
putusan majelis hakim tersebut. Karena itu, harus dimulai tradisi 
semua hakim memberikan pendapat hukum dalam setiap putusan 

pengadilan.

Kehadiran Komisi Yudisial telah sejak lama dinantikan, karena 

lembaga ini diharapkan dapat menjadi pengawas hakim yang inde-
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penden. RUU Komisi Yudisial telah disahkan DPR beberapa wak-

tu lalu. Komisi Yudisial awalnya dirancang untuk melakukan pen-

gawasan terhadap hakim agung. Akan tetapi, kewenangan Komisi 

Yudisial kemudian menjadi lebih luas dengan juga mengawasi hakim 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14B UUD 1945, tidak lagi terbatas 

hanya pada hakim agung. Di tingkat pembahasan RUU, kewenangan 

Komisi Yudisial ternyata juga diperluas lagi dengan juga mengawasi 

Hakim Konstitusi. Usulan mengawasi Hakim Konstitusi sesung-

guhnya telah muncul dalam pembahasan amandemen UUD 1945, 

di samping Komisi Yudisial juga mengawasi Hakim Agung. Karena 

itu, kita berharap Komisi Yudisial segera terbentuk anggotanya agar 

mereka dapat segera menjalankan tugas konstutusionalnya. 

Mahkamah Konstitusi

Kehendak untuk membentuk sebuah Mahkamah Konstitusi 

telah dikemukakan salas seorang the founding father, yaitu Prof. Mr. 

Muhammad Yamin, dalam sidang-sidang BPUPKI di tahun 1945. 

Gagasan Yamin tersbeut baru dapat direalisasi 56 tahun kemudian 

melalui amandemen ketiga UUD 1945, yaitu melalui ketentuan Pas-

al 24C. Gagasan menghadirkan MK sejalan dengan gagasan mencari 

mekanisme penyelesaian sengketa di antara lembaga negara yang 

negara yang sederajat dalam rangka check and balances terutama 

diantara kekuasan ekekutif, legislatif dan yudikatif.

Ketentuan Pasal 24C UUD 1945 ayat (1) memeberikan sejum-

lah kewenangan kepada MK, untuk mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final, yaitu meliputi: 

(a)  uji material undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

(b)  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenan-

gannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 

(c)  memutus pembubaran partai politik; dan 

(d)  memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum.

Disamping empat kewenangan tersebut, MK memiliki kewa-

jiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (2), yaitu: “me-

meberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelang-

garan hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 

Undang-Undang Dasar.” Ketentuan Pasal 7A UUD 1945 merinci 

maksud pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, 
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yaitu: penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pi-

dana bert lainnya, atau perbuatan tercela meupun apabila terbukti 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presi-

den.” Sepanjang pembentukan MK, baru dua kewenangan MK yang 

dipergunakan, yaitu: 

(a)  pemeriksaan permohonan uji material undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar; dan 

(b)  pemeriksaan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pelaksanaan dua kewenangan tersebut telah menempatkan 

MK sebagai lembaga peradilan baru melalui putusan-putusannya. 

Melalui satu hakim konstitusi yang berbeda pendapat, MK mem-

batalkan Pasal 60 g UU No. 12 Tahun 2003. Putusan tersebut tel-

ah memberikan pujian kepada MK sebagai lembaga peradilan yang 

independen. Sebagaimana diketahui, Pasal 60 g UU No. 12 Tahun 

2003 menentukan, “calon anggota DPR, DPD , DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota harus ememnuhi syarat, yaitu ..... bukan 

bekas anggota terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organ-

isasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun 

tidak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.” 

Majelis Hakim Konstitusi yang memutus permohonan pembatalan 

ketentuan Pasal 60 g UU No. 12 Tahun 20033 tersbeut menilai, 

ketentuan pasal itu sebagai diskriminatif dan bertentangan dengan 

UUD 1945. Majelis Hakim Konstitusi berpendapat bahwa hak-hak 

politik warganegara tidak boleh dibatasi oleh, misalnya, keyakinan 

agama, jenis kelamin, pandangan polittik.

Putusan MK itu seolah mengisyaratkan “tidak tunduknya dewa 

keadilan terhadap kekuasaan politik.” UU No. 12 Tahun 2003 yang 

merupakan produk politik anggota-anggota DPR, yang setidaknya 

dapat dibaca sebagai kehendak politik sebagian besar rakyat, dika-

lahkan oleh suara keadilan dari 9 Hakim Konstitusi.

Diwarna perbedaan pendapat tajam dari 4 Hakim Konstitusi 

yang berbeda pendapat, MK juga membatalkan UU No. 16 Tahun 

2003 tentang terorisme. Putusan MK itu tidak saja mengejutkan 

kalangan praktisi dan akademisi hukum dalam negeri, tetapi juga 

menghentakkan masyarakat internasional. Demikian sulit menjelas-

kan kepada masyarakat internasional bahwa putusan MK tersebut 
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tidak akan berlaku surut sejak tanggal pemberlakuannya dan mem-

bebaskan para pelaku Bom Bali. Sejak awal kelahiran UU No. 16 

Tahun 2003, yang notabene kelanjutan produk hukum Pepu tentang 

Terorisme membersitkan aroma kontroversial sebagai konsekuen-

si kebingungan pemerintah yang menerima tekanan yang kuat dari 

negara-negara Barat, terutama dari Australia.

Kerja keras MK juga diperlihatkan melalui serangkai persidan-

gan sengketa hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Calon ang-

gota Legislatif DPD, DPD, DPRD Provonsi/Kabupaten/Kota Tahun 

2004. Sebanyak 252 perkara diajukan oleh 23 Partai Politik sebagai 

pemohon. Sejumlah calon anggota DPD juga mendaftarkan 21 perk-

ara di MK. Proses peradilan yang transparan memberikan bobot ke-

percayaan terhadap putusan MK dalam pemeriksaan sengketa hasil 

pemilu tersebut.

Pemeriksaan sengketa penghitungan suara pada putaran perta-

ma Pemilihan Calon Presiden/Wakil Presiden Tahun 2004 ternyata 

tidak terlalu membuat sibuk MK sebagaimana terjadi pada pemerik-

saan perkara pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD 

Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2004. Pasangan Wiranto-Salahud-

din Wahid merupakan pemohon tunggal dalam perkara perselisihan 

hasil penghitungan suara dalam pemilihan Calon Presiden/ Wakil 

Presiden Tahun 2004. MK dalam sidang tanggal 9 Agustus 2004 

memutuskan menolak permohonan pasangan capres/cawapres 

tersebut dengan alasan tidak cukup bukti pendukung permohonan.

Pengaruh terhadap Kurikulum

Pergeseran kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 

1945, yang ditandai dengan kehadiran MK dan Komisi Yudisial, 

harus diikuti dengan perubahan muatan kurikulum Hukum Tata 

Negara. Matakuliah Kekuasaan Kehakiman jelas harus direvisi baik 

menyangkut substansi ataupun bahan bacaan penunjangnya. Ma-

teri kekuasaan kehakiman harus berkisar pada peradilan umum dan 

peradilan khusus dengan muncak proses peradilan di MA, dengan 

segenap proses historis yang mengarahkan kekuasaan kehakiman 

pada sistem satu atap serta pembehasan intervensi kekuasaan mulai 

rezim Soekarno sampai Pemerintahan Soeharto.

Keberadaan MK harus dapat menciptakan satu mata kuliah 
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baru, sebut saja nama Hukum Konstitusi. Kehadiran mata kuliah 

baru ini diharapkan dapat menghasilkan sarjana hukum dengan 

latar belakang kemampuan untuk tidak saja berperkara di MK, teta-

pi juga turut mendorong semakin kuatnya kesadaran berkonstitu-

si. Di era yang akan datang, kebutuhan sarjana hukum tata negara 

semakin besar sejalan dengan berkembangnya kehidupan deokrasi 

dan politik di Indonesia.

Komisi Yudisial akan juga memperkuat kesadaran pentingnya 

etika profesi dan implementasinya di kalangan mahasiswa hukum. 

Pendidikan etika profesi dalam cabang profesi hukum apapun mut-

lak diperlukan dan diajarkan di fakultas hukum, karena kemeroso-

tan etika profesi di kalangan praktisi hukum sudah diluar ambang 

batas toleransi.

Kiranya, perlu ada upaya serius dan terencana dari Asosiasi Pen-

gajar HTN/HAN se-Indonesia untuk memetakan kempali matakuli-

ah-matakuliah di lingkungan Hukum Tata Negara, Revisi kurikulum 

HTN harus mendahului pengajaran ilmu hukum di perguruan tinggi.

(2)

RUU BHP Dan  Hak Partisipasi Pendidikan

Pengantar

Bagi kalangan penyelenggara pendidikan swasta kehadiran Pas-

al 53 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 seolah menjadi penutup sejar-

ah partisipasi masyarakat dalam turut mencerdaskan bangsa melalui 

kegiatan pendidikan. Kecemasan tersebut menjadi lebih kuat lagi 

ketika Pemerintah menggodok RancanganUndang-Undang Badan 

Hukum Pendidikan (RUU BHP), yang secara substansial tidak mem-

ber peluang partisipasi badan hokum yayasan sebagai penyelenggara 

pendidikan formal. Sementaraitu, Tim Pembentuk RUU BHP secara 

terus menerus menyatakan bahwayayasantetapdapatmenjadipenye-

lenggarapendidikan formal.

RUU BHP dapat ditafsirkan sebagai satu fase awal dari peng-

hapusan partisipasi lembaga pendidikan swasta dalam proses turut 

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam 

Pembukaan UUD 1945. Indikasi tersebut sebelumnya juga diperli-

hatkan melalui Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No.20 tahun 2003 
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yang tidak mengakui eksistensi Yayasan sebagai badan hukum 

penyelenggara pendidikan. Kecemasan ini sebenarnya telah dicoba 

dibantah melalui berbagai pernyataan dari jajaran Departemen Pen-

didikan Nasional (Diknas) dan beberapa arsitektur RUU BHP, yang 

antara lain diperlihatkan melalui artikel Johanes Gunawan di harian 

Kompas (29/01/2007).

Hilangnya Hak Partisipasi

Kecemasan hilangnya hak hidup badan hokum yayasan untuk 

turut serta mencerdaskan bangsa melalui kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan formal sebagai akibat dari pengaturan dalam Pasal 53 

ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 itulah yang mendorong Asosiasi 

Badan Penyelenggara Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BPPTSI) 

untuk memohon Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 53 

ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945.

Melalui tulisan di Harian Kompas tersebut dan juga dihada-

pan sidang Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu, Gunawan 

menyatakan RUU BHP tetap akan memberikan kesempatan kepada 

Yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan. Karena hanya sebagai 

salah seorang penyusun, maka janji Gunawan tersebut tidak memi-

liki kekuatan hukum apapun. Janji kelangsungan Yayasan sebagai 

penyelenggara pendidikan juga pernah diungkapkan jajaran Diknas 

di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam ke-

sempatan yang sama perwakilan DPR dalam siding itu justru mem-

perlihatkan betapa jaminan Pemerintah itu tidak bias dipegang, kare-

na RUU Sisdiknas yang ketikadisahkan DPR Pasal 53 ayat (1) hanya 

memuat “badan hokum pendidikan” (b,h,p dalam huruf kecil) telah 

berubah menjadi “Badan Hukum Pendidikan” (B,H,P dalam huruf be-

sar) pada saat perjalanan penomeran di SETNEG , yang dapat dilihat 

dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No.20 tahun 2003.

Kecemasan atas masa depan penyelenggara pedidikan swasta itu-

lah yang mendorong Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi 

Swasta Indonesia (ABPPTSI) dan sejumlah Yayasan Pendidikan men-

gajukan permohonan pengujian Pasal 53 ayat (1) UU No.20 Tahun 

2003 terhadap UUD 1945 di hadapan Mahkamah Konstitusi. Kece-

masan tersebut bukan tanpa alasan, karena untuk menjelaskan istilah 

badan hokum pendidikan merujuk pada Badan Hukum Milik Negara 
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(BHMN), bukan Yayasan dan/atau Wakaf sebagai contoh dari penye-

lenggara pendidikan yang telah lama berkecimpung dan memiliki 

sejarah panjang keberhasilan dibandingkan dengan BHMN sebagai 

pendatang baru dalam penyelenggara pendidikan.

Seandainya Pemerintah dan DPR tetap mensahkan RUU BHP 

tanpa memberi tempat yang pasti Yayasan sebagai penyelenggara 

pendidikan, maka sulit dihindarkan munculnya beragam masalah 

dimasa mendatang. Partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan 

pendidikan yang dilakukan, antara lain, melalui Yayasan terdapat 

sekitar dua ribu enam ratus Yaysan. Para pendiri Yayasan secara 

langsung telah merintis, membangun, mengembangkan dan menye-

lenggarakan pendidikan dasar, menengah dan Perguruan Tinggi. 

Bahkan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Yayasan 

pendidikan sudah berkipra hmencerdaskan kehidupan bangsa.

Ancaman kelangsungan hak hidup Yayasan itu juga disebabkan 

oleh tidak adanya jaminan dari pembentuk UU (Pemerintahdan 

DPR), yaitu bahwa eksistensi Yayasan sebagai penyelenggara pendi-

dikan akan tetap berlangsung. Padahal Yayasan adalah badan hukum 

yang telah diatur oleh UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo UU 

No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU NO.16 Tahun 2001 

Tentang Yayasan. Dengan demikian jelas bahwa hak hidup Yayasan 

tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Persoalan yang sangat rumit akan muncul seandainya Yayasan 

tidak dapat lagi secara langsung menyelenggarakan pendidikan, 

karena dengan demikian Yayasan harus bubar karena tidak ada lagi 

kegiatan dan sebagai konsekuensinya kekayaan Yayasan harus diser-

ahkan kepada badan hukum sejenis kegiatannya. Hal itu tidak mun-

gkin dilakukan, karena tidak ada lagi badan hukum Yayasan yang 

menyelenggarakan pendidikan. Lebih dari itu, tidak sedikit kekayaan 

Yayasan dipinjamkan dari komunitas gereja atau badan wakaf, yang 

berarti tidak mungkin Yayasan harus menyerahkan asset pinjaman 

itu kepada BHP.

PENUTUP

Sebagai penutup tulisan ini, jika seandainya Pemerintah ingin 

meningkatkan mutu pendidikan swasta, maka tidak perlu mem-

bentuk BHP, yang belum tentu dapat membuat catatan prestasi 
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sebagaimana telah diperlihatkan oleh Yayasan penyelenggara pen-

didikan. Rakyat sudah jenuh dengan eksperimentasi kebijakan 

pendidikan, yang pernah diperlihatkan melalui penggantian nama 

“SMA” (Sekolah Menengah Atas) dengan “SMU (Sekolah Menengah 

Umum) yang terbukti kemudian tidak memberikan kontribusi pen-

ingkatan mutu dan kesejahteraan guru, atau misalnya penambahan 

masa belajar pendidikan formal 6 bulan yang juga memperlihatkan 

kemubajiran belaka.

Jika Pemerintah memang tetap menghendaki yayasan sebagai 

salah satu badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan, maka 

draft RUU BHP harus mengakomodasi eksistensi yayasan seperti 

sekarang dalam kerangka penyelenggara pendidikan formal. Hubun-

gan yayasan dengan penyelenggara kegiatan akademi kharus diper-

tahankan seperti sekarang. Dan sikap pemerintah tersebut harus 

jelas tertuang dalam RUU BHP, bukan sekedar janji seolah mem-

berikan tempat bagi yayasan untuk turut serta menyelenggarakan 

pendidikan tetapi tidak dalam format sepertisekarang.

Seandainya Pemerintah menginginkan pendidikan maju dengan 

semangat persaingan global sebagaimana sering dikatakan sebagai 

latar belakang kehadiran RUU BHP, maka sesungguhnya bebarapa 

yayasan penyelenggara pendidikan tinggi telah menjalin kerjasa-

ma dalam bentuk sistem program dengan universitas luar negeri. 

Bahkan ada yang mengadakan program mendatangkan dosen-dosen 

tamu dari universitas luar negeri. Beberapa universitas swasta na-

sional terkemuka mengadakan program riset bersama. Pengiriman 

dosen-dosen untuk menempuh program pascasarjana S2 dan S3 di 

universitas luar negeri. Singkat kata, upaya memajukan pendidikan 

telah dilakukan oleh yayasan penyelenggara pendidikan swasta. 

Lalu, pertanyannya: apa yang sebenarnya dikehendaki oleh RUU 

BHP.

(3)

Eksistensi Yayasan Penyelenggara Pendidikan

Dalam Bayang-Bayang RUU BHP?
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I.  Latar Belakang Pemikiran

Sikap dogmatisme dan konservatisme telah mendorong Mah-

kamah Konstitusi dalam sidang tanggal 22 Februari 2007 untuk 

memutuskan menyatakan tidak dapat diterima permohonan pengu-

jian Pasal 53 ayat (1) UU No.20 mtahum 2003 terhadap UUD 1945 

yang diajukan oleh Asosiasi  BPPTSI dan sejumlah yayasan penye-

lenggara pendidikan tinggi. Mahkamah Konstitusi berpendapat be-

lum terdapat kerugian kongkrit yang ditimbulkan bagi para pemo-

hon terhadap berlakuknya Pasal 53 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003. 

Namun demikian, Sembilan orang hakim konstitusi memberikan 

pertimbangan hukum yang memperingatkan Pemerintah dan DPR 

untuk tidak mematikan hak hidup yayasan penyelenggara pendi-

dikan formal.

Beberapa petikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang 

harus menjadi perhatian dalam penggodokan RUU BHP nantinya, 

misalnya, yaitu:

1. Pembuat UU tidak cukup hanya mendasarkan atas kewenan-

gannya untuk membuat undang-undang saja, tetapi dalam men-

gatur substansi undang-undang harus mempertimbangkan hak 

warga negara;

2. Potensi-potensi bangsa untuk memajukan pendidikan mempu-

nyai dasar konstitusional, yaitu sebagai wadah aktualisasi ke-

bebasan berserikat [Pasal 28E ayat (3) UUD 1945]…. Poten-

si tersebut perlu untuk dikembangkan karena ternyata negara 

mempunyai sumber daya dan daya yang sangat terbatas untuk 

menyelenggarakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, seh-

ingga terhadap potensi tersebut negara justru membuka ruang 

yang lebih luas;

3. Cara atau ragam yang dipilih warga Negara untuk memper-

juangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat 

dan bangsa termasuk didalamnya untuk memajukan dirinya 

baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif dalam bidang pen-

didikan merupakan kekayaan potensi yang nasional, yang dida-

lamnya juga terdapat kelemahan yang ditimbulkan;

4. Draft RUU BHP yang dipersiapkan dan disosialisasikan oleh Pe-

merintah, yang dalam keterangan DPR dikatakan telah menim-
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bulkan keresahan masyarakat luas dikalangan yayasan penye-

lenggara pendiddikan, maka perlu dipertimbangkan kembali 

dengan seksama oleh Pemerintah;

5. Aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian didalam 

pembentukan undang-undang mengenai badan hukum pendi-

dikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalah baru 

dalam dunia pendidikan di Indonesia.

II. Beberapa Masalah Fudamental

Asosiasi BPPTSI bersama YPLP-PGRI dan Komdik PGI telah 

memetakan beberapa persoalan mendasar terhadap keberadaan 

RUU BHP.35 Mereka secara tegas menolak RUU BHP yang telah dis-

ampaikan Pemerintah kepada DPR sebagaimana, dimana Presiden 

R.I. mengeluarkan surat Presdiden No.R-14/Pres/03/2007 tertang-

gal 21 Maret 2007 yang menugaskan Menteri Pendidikan Nasional 

dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili Pres-

iden dalam pembahasan RUU BHP bersama DPR. Penolakan terse-

but disebabkan karena substansi RUU BHP;36

1. Melanggar hak sejarah yayasan

2. Melanggar hak asasi yayasan yang dijaminoleh UUD 1945

3. Tidak sesuai dengan amanat UU No.20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional

4. Sangat etatis 

5. Sangat berpotensi menurunkan mutu Pendidikan

6. Memuat sejumlah kekacauan hukum

7. Membahayakan proses pencerdasan kehidupan bangsa

35  Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia< Konsep Sikap 
dan Strategi Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia 
(Asosiasi BP PTSI), Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Repub-
lik Indonesia (YPLP-PGRI), Komisi Pendidikan Konferensi Wali gereja Indonesia 
(Komdik KWI) terhadap Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan 
(RUU BHP), tidak diterbitkan, Jakarta, 2007.

36  Ibid
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Ad.1. Melanggar hak sejarah yayasan

Bahwa jauh sebelum kemerdekaan RI, usaha mencerdaskan ke-

hidupan bangsa melalui pendidikan telah dilaksanakan oleh Yayasan 

(swasta). Pengertian Yayasan disini termasuk yayasan, nazhir 

(badan penerima wakaf), perkumpulan dan badan sosial lain yang 

menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, makna nasional da-

lam kata-kata Sistem Pendidikan Nasional sangat terkait dengan ter-

dapatnya potensi-potensi bangsa yang telah terbukti, sejak puluhan 

dan bahkan ratusan tahun, mempunyai andil besar dalam meajukan 

pendidikan bangsa dengan melalui berbagai ragam cara.

RUU BHP mengatur dalam pasal 40 bahwa untuk dapat menye-

lengarakan pendidikan tinggi, Yayasan harus membubarkan diri dan 

mengubah diri menjadi BHP, atau membentuk BHP. Ketentuan itu 

jelas melanggar hak sejarah yayasan, yang telah memiliki selama pu-

luhan tahun bahkan ratusan tahun, untuk dapat menyelenggarakan 

pendidikan secara langsung.

Ad.2. Melanggar hak asasi Yayasan yang dijamin UUD 1945

Hak sejarah Yayasan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, 

yaitu menyelenggaraka pendidikan secara langsung, yang sesung-

guhnya merupakan hak assasi Yayasan, mempunyai landasan kon-

stitusional. Landasan konstitusional yang dimaksud adalah hak wa-

dah aktualisasi kebebasan untuk berserikat (pasal 28E ayat 3 UUD 

1945), kebebasan untuk memajukan diri dalam memperjuangkan 

hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Neg-

ara (pasal 28C ayat 2 UUD 1945), dan kebebasan untuk memilih 

pendidikan dan pengajaran (pasal 28 E ayat 1 UUD 1945). Dalam 

pelaksanaan pasal 31 UUD 1945, hak asasi Yayasan tersebut ha-

rus dilindungi, karena menyangkut hak warga Negara yang dijamin 

UUD 1945.

RUU BHP pasal 40 telah menghilangkan hak asasi Yayasan un-

tuk menyelenggarakan pendidikan secara langsung. Penjelasan pasal 

40 yang menyatakan bahwa “ketiga pilihan cara penyesuian BHP 

tersebut merupakan penghargaan dan penghormatan pada sejarah, 

ciri khas, serta jasa para pelopor pendidikan formal, terutama yang 

diselenggarakan oleh masyarakat” adalah tidak benar dan menyesat-

kan. Jelas bahwa ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf b mengharuskan 
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Yayasan membentuk BHP sehingga tidak dapat menyelenggarakan 

pendidikan secara langsung. Hak asasi Yayasan adalah menyelengga-

rakan pendidikan secara langsung. Pasal tersebut jelas tidak meng-

hormati, tetapi merampas hak pelopor pendidikan formal.

Ad.3. Tidak sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003

Ayat 1 sampai dengan ayat 4 pasal 53 UU No.20 Tahun 2003 

mencantumkan “badan hukum pendidikan” dalam huruf kecil dan 

penjelasan pasal 53 mencantumkan keterangan sebagai berikut: 

Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum 

bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain berben-

tuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN)”

Dengan demikian BHMN adalah salah satu bentuk atau jenis 

badan hukum pendidikan, dan tentunya ada jenis-jenis yang lain 

lagi. Seharusnya badan hukum pendidikan bukan hanya satu jenis 

. tetapi lebih dari satu jenis. Hal ini sesuai dengan penjelasan wakil 

Ketua Komisi X DPR-RI dalam sidang Mahkamah Konstitusi, yaitu 

bahwa badan hukum pendidikan (huruf kecil) adalah kata jenerik. 

Dalam bahasa Indonesia, kata jenerik dimaksud adalah kata benda 

jenis, bukan kata benda mati.

RUU BHP adalah derivasi dari dan lahir karena diamanatkan 

oleh UU No.20 Tahun 2003, Namun RUU BHP mencantumkan isti-

lah “Badan Hukum Pendidikan” dalam huruf besar, yang merupakan 

kata benda nama diri, yang satu-satunya jenis badan hukum pen-

didikan yang diakui oleh undang-undang. Dengan demikian, RUU 

BHP tidak sesuai dengan amanat UU No.20 Tahun 2003 sebagai 

undang-undang induknya.

Ad.4. Sangat etatis

RUU BHP mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendi-
dikan dengan sangat terinci dan memaksa penggunaan satu jenis 
badan hukum dan satu jenis tata keloka untuk perguruan tinggi se-
hingga tidak memberikan peluang besar pada penyelenggara pen-
didikan untuk mengembangkan diri sendiri sesuai tradisi, tantan-
gan dan best practice. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan 
maksud pemerintah untuk memberikan otonomi pada penyelengga-
raan pendidikan. RUU BHP seharusnya mengatur hal-hal dan prin-

sip-prinsip yang pokok saja dan tidak menjangkau hal-hal teknis.
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Ad.5. Sangat berpotensi menurunkan mutu pendidikan

Materi RUU BHP memuat ketentuan antara lain:

 a)  hanya ada satu bentuk badan hukum pendidikan (keseragaman) 

untuk pendidikan tinggi, yaitu Badan hukum Pendidikan [lihat 

pasal 2 ayat {1}; 

b)  hanya ada satu bentuk tata kelola (keseragaman) [lihat pasal 8 

ayat 1]. Dengan perkataan lain, kalau selama ini ada keberag-

aman, maka RUU BHP memaksa keseragaman dalam bentuk 

badan hukum dan struktur tata kelola.

Langkah tersebut dipandang dari segi manapun merupakan 

suatu kemunduran besar. Penjelasan ahli dalam sidang Mahkamah 

Konstitusi - yang memeriksa permohonan pengujian Pasal 53 ayat 

(1) UU No.20 Tahun 2003 terhadap UUD 1945, No Perkara 021/

PUU-IV/2006 - mengungkapkan hasil studi banding tentang tata 

cara penyelenggaraan dan pengelolaan di lima negara (Amerika Ser-

ikat. Australia, Cina, Inggris dan Jepang) yang banyak memiliki uni-

versitas unggul tingkat dunia. Hasil studi tersebut memperlihatkan 

keberagaman jenis badan hukum dan struktur tata kelola disetiap 

negara tersebut. Dengan demikian, sistem yang mempunyai acuan 

yang jelas dan telah teruji adalah keberagaman dalam jenis badan 

hukum dan struktur tata kelola. Acuan pada best practice ini menjan-

jikan suatu peningkatan mutu, dan sebaliknya penyeragaman sangat 

berpotensi merugikan dan menurunkan mutu pendidikan. Disamp-

ing itu, penyeragaman tidak sesuai dengan hakekat keberagaman 

masyarakat Indonesia. Dengan perkataan lain,pendekatan keberag-

aman tidak mempunyai legitimasi sosiokultural.

Ad.6. Memuat sejumlah kekacauan hukum

RUU BHP memuat sejumlah kerancuan dan kekacauan dalam 

logika hukum dan perbenturan dengan undang-undang lain,antara 

lain, yaitu:

a.  Masalah nirlaba

 pengertian nirlaba dalam RUU BHP seperti penjelasan pasal 3 

ayat (4) huruf a adalah dipergunakan untuk BHP yang didiri-

kan oleh Pemerintah, oleh badan hukum nirlaba dan oleh badan 

usaha, tidak konsisten, diskriminatif dan saling bertentangan 
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sehingga merancukan makna nirlaba itu sendiri.

b.  Masalah pembubaran yayasan

 Yayasan yang memilih alternatif sebagaimana dicantumkan da-

lam pasal 40 ayat (1) huruf a dan c RUU BHP, maka harus mem-

bubarkan diri. Alasan pembubaran diri ini tidak dimungkinkan 

oleh ketentuan pasal 62 UU No.16 Tahun 2001 jo UU No.28 

Tahun 2004 tentang Yayasan, sehingga akan menimbulkan ker-

ancuan dan sengketa hukum yang besar.

c.  Masalah penyerahan

 RUU BHP pasal 21 mengatur mengenai pemisahan dan penga-

lihan kekayaan pendiri kepada BHP. Dalam hal pendiri adalah 

Yayasan, maka pemisahan dan pengalihan kekayaan ini tidak di-

mungkinkan karena alasan tersebut tidak mencantumkan dalam 

persyaratan penyerahan kekayaan Yayasan sebagaimana diatur 

dalam pasal 68 UU No. 16 Tahun 2001 jo UU No.28 Tahun 

2004 tentang Yayasan. Dalam hal pendiri adalah nazhir, maka 

pengalihan kekayaan tersebut juga tidak dimungkinkan karena 

ketentuan pasal 40 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka 

segala pengalihan harta benda wakaf tidak dimungkinkan.

Ad.7. Membahayakan proses pencerdasan bangsa

Pemaksaan keseragaman merupakan etatisme berlebihan. Hal 

ini jelas akan membahayakan proses pendidikan dan pencerdasan 

kehidupan bangsa. Kelompok yang akan paling dirugikan adalah 

peserta didik, orang tua peserta didik, dunia industri dan usaha 

serta masyarakat umum pemakai hasil pendidikan. Oleh karena 

itu,taruhannya sangat besar, sehingga pengaturan mengenai penye-

lenggaraan dan pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan 

pendekatan yang bijaksana, mengacu pada best practice, dan mem-

pertimbangkan dengan sungguh-sungguh masukan dari pihak-pi-

hak yang sudah berpengalaman dalam bidang pendidikan. Dengan 

demikian pendekatan kekuasaan sangat tidak sesuai dengan tuntut-

an kebutuhan peningkatan mutu pendidikan.
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III. Strategi Baru

Menantikan kelahiran UU BHP seolah sebuah penantian peng-

hentian perjalanan panjang tiada ujung. Kelahiran UU BHP dapat 

digambarkan sebagai suatu kelahiran yang tidak diidam-idamkan, 

karena sejak masih dalam bentuk rancangan undang-undang telah 

mendorong munculnya sikap anti dan kontra terhadap RUU BHP. 

Sikap demikian memang tidak salah, karena segenap upaya mem-

perbaiki dan memberi usulan perbaikan terutama terkait dengan 

masa depan yayasan penyelenggara pendidikan tidak mendapat 

porsi di hati pembuat undang-undang. Peran yayasan untuk turut 

mencerdaskan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan hendak 

dihapus melalui pembuatan UU BHP.

Sesungguhnya, peran yayasan dalam pelaksanaan pendidi-

an formal sesungguhnya telah ada jauh sebelum proklamasi ke-

merdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peran yayasan 

dalam menyelenggarakan pendidikan juga merupakan manifestasi 

dari prinsip memajukan secara kolektif kepentingan bangsa dalam 

bidang pendidikan. Seolah dilupakan kelahiran sejumlah tokoh 

pergerakan sebagai hasil pendidikan dari sekolah-sekolah yang dike-

lola oleh yayasan. Sampai hari ini pun, yayasan tetap memiliki kon-

tribusi penting bagi pengembangan sumber daya manusia melalui 

jalur pendididikan formal. Partisipasi yayasan dalam penyelengga-

raan pendidikan juga sesungguhnya merupakan upaya untuk men-

gurangi beban pemerintah dalam mengemban amanat Pembukaan 

UUD 1945 “untuk mencerdaskan bangsa.”

Pergulatan panjang menanti UU BHP diperkirakan akan se-

makin intens dalam dua bulan kedepan, karena menurut cerita Pe-

merintah akan memajukan RUU BHP sekitar bulan Mei 2007. Kita 

tunggu saja. Terpenting yang harus dipersiapkan adalah strategi 

baru untuk menghadapi pembahasan RUU BHP di DPR, yaitu seki-

tar upaya menyusun argumen dan pilihan alternatif substansi keten-

tuan dalam RUU BHP yang dianggap merugikan yayasan dan akan 

mematikan hak hidup yayasan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sanggahan terpenting terhadap materi RUU BHP adalah bukan 

logika yang tepat bahwa untuk meajukan pendidikan maka yayasan 

harus dieleminasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan. 

Sanggahan tersebut dapat didukung dengan catatan-catatan studi 
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banding yang telah dilakukan terhadap bentuk-bentuk badan hu-

kum penyelenggara pendidikan disejumlah negara.

Sanggahan kedua adalah menjelaskan lagi tentang beberapa 

kendala yang diperkirakan akan muncul bila penyelenggara pendi-

dikan tidak lagi melibatkan yayasan, sehingga yayasan penyelengga-

ra pendidikan harus bubar, tetapi hanya memberi tempat pada apa 

yang disebut “Badan Hukum Pendidikan (BHP)”, yang antara lain:

1. Muncul kesulitan penyelesaian peralihan statuta yayasan ke 

BHP dalam bentuk akta notarial;

2. Muncul kesulitan pengalihan ataupun penyelesaian asset 

yayasan penyelenggara pendidikan (apakah bisa dialihkan ke-

pada BHP?);

3. Apakah hanya akan menjadi tradisi bahwa perubahan kebija-

kan pendidikan yang sifatnya tidak mendasar, atau hanya da-

lam kerangka formal-institusional hanya akan melahirkan 

produk yang sesungguhnya tidak sangat penting dan tidak 

mendongkrak mutu pendidikan? (seperti pergantian nama SMA 

menjadi SMU, STM atau SMKK menjadi SMK?).
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1.   Aspek Sosio-Legal “Contempt of Court” 

2. Penerapan Hukuman Mati : Studi Analisis Pengujian UU No. 22 

Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945  

3.  Pemberantasan Korupsi, Diantara  Pengalaman Mk Dan Kapasi-

tas Dprd

4.  Pasal-Pasal Krusial Dalam RUU Pemeriksaan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara 

(1)

Aspek Sosio-Legal “Contempt of Court”

Pengantar

Upaya menghormati proses persidangan dan pengadilan mer-

upakan sebuah keniscayaan, karena dengan sikap demikian itu akan 

didapatkan sebuah proses peradilan yang akan memberikan keadilan 

kepada para pencari keadilan dalam Suasana proses imparsial. Upa-

ya melindungi persidangan akan lebih menjadi kuat dengan penga-

turan melalui hukum formal seperti KUHP, tetapi lebih penting lagi 

penghormatan terhadap pengadilan dari seluruh “stake-holder”nya, 

termasuk advokat. Upaya menghormati peradilan menjadi sesuatu 

sangat penting di tengah krisis rasa hormat terhadap pengadilan, 

yang diperlihatkan sering terjadi upaya fisik gangguan terhadap 

BAGIAN IV

HUKUM DAN 

MASYARAKAT
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proses persidangan sebagai suatu gejala pembangkangan social (so-

cial disobedience).1

Penghormatan terhadap peradilan dapat dilihat sebagai bentuk 

komitmen terhadap pentingnya kekuasaan kehakiman yang inde-

penden itu diperlihatkan dalam penjelasan UUD 1945.2 Komitmen 

tersebut sangat penting artinya bagi realisasi konsep negara hukum, 

dimana peradilan yang bebas akan memberi warganegara untuk 

sebuah kepastian hukum dan keadilan hukum. Peradilan bebas ha-

nya dapat terujud melalui jaminan tidak adanya intervensi negara 

terhadap proses peradilan. Namun, hal lebih mendasar lagi adalah 

tidak adanya campur tangan pemerintah dalam hal administrasi 

dan organisasi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Dual hal tersebut 

menjadi ujian sampai berapa jauh para pejabat pelaksana kekuasaan 

kehakiman dapat menjalan fungsi peradilan secara adil, jujur dan 

imparsial.

Proses peraadilan yang independen dipahami sebagai tidak 

adanya pengaruh pihak ketiga atau lembaga lain diluar kekuasaan 

yudikatif dalam proses peradilan, dimana putusan hakim lahir ha-

nya atas dasar korelasi fakta-fakta yang muncul dalam persidangan 

dam keterkaitan dengan hukum yang berlaku.3 Ada dua alasan yang 

menjelaskan pentingnya netralitas pihak ketiga terhadap proses 

peradilan.4

Pertama, prinsip netralitas pihak ketiga itu berkaitan dengan 

penerapan putusan pengadilan. Secara ideal, ketika para hakim tidak 

1 Sebuah penelitian di Universitas Pattimura Ambon mengungkapkan beberapa 
kejadian keributan dalam persidangan sebagai sebuah fenomena pembangkan-
gan social (social disobedience), baca Contempt of Court sebagai Bagian dari 
Gejala Sosial, http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/328-con-
tempt-of-court-sebagai-bagian-dari-gejala-sosial-serta-hukum?tmpl=compo-
nent&print=1&page=

2  Pra-amandemen UUD 1945 atau diawal tahun 2001, teks UUD1945 masih 
memuat penjelasan atas Pasal 24 dan Pasal 25, yaitu, “Kekuasaan Kehakiman ialah 
Kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah 
Berhubung itu hams diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan-
nya para hakim”.

3  A.V.Christopher M.Larkins, “Judicial Independence and Democratization: a Theo-
retical and Conceptual Analysis,”The American Journal of Comparative Law4, Voil.
XLIV (Fall 1996), 608.

4  Ibid.
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memiliki kepentingan dalam suatu kasus dan tidak bersikap bias 

terhadap salah satu pihak yang berperkara dengan tanpa meman-

dang perbedaan  latar belakang ekonominya, maka hakim-hakim 

dapat menerapkan para pihak dalam posisi kesederajatan di muka 

hukum dan mampu melindungi hak-hak dan keamanan satu pihak 

dari pelanggaran pihak lainnya. Karena itu, hakim yang independen 

diasumsikan mampu memutus perkara berdasarkan prinsip-prinsip 

objektif dari hukum, bukan berdasarkan kedudukan sosial atau po-

sisi politik dari para pihak yang berpekara. Sikap hakim yang inde-

penden demikian akan menghindarkan pihak-pihak yang memiliki 

kedudukan kuat dalam masyarakat untuk memanipulasi hukum 

demi kepentingan mereka, sebagaimana juga setiap warganegara 

yang dirugikan dapat memperoleh perbaikan dengan mengajukan 

kasusnya kehadapan hakim yang independen untuk mendapat pros-

es hukum yang adil dan tidak memihak.

Kedua, independensi peradilan menjadi sangat penting ketika 

pemerintah menjadi salah satu pihak dalam suatu sengketa atau 

perkara, karena kemudian sifat imparsialitas pengadilan diuji dalam 

penanganan sengketa. Jika sifat independen dan imparsialitas dari 

proses peradilan dapat dipercayai, maka hakim-hakim yang memer-

iksa sengketa tersebut tidak akan menjadi bias pada kepentingan 

pemerintah. Karena itulah pentingnya kedudukan hakim-hakim lep-

as dari cengkraman pengaruh kekuasaan pemerintah. Mereka juga 

perlu dilindungi dari setiap bentuk ancaman, intervensi dan ma-

nipulasi yang mendorong para hakim untuk mengeluarkan putusan 

yang berpihak kepada penguasa atau mereka tidak mengeluarkan 

putusan yang seharusnya diterbitkan. Dalam kaitan dengan kemun-

gkinan buruk bagi independensi hakim, maka konsep negara hukum 

tidak akan berjalan ketika lembaga penegakan hukumnya terdiri dari 

hakim-hakim yang takut menantang kepentingan pemerintah atau 

telah berkecendrungan untuk membenarkan tindakan pemerintah.

Fakta “contempt of court”

Selama ini contempt of court muncul karena banyak putusan maje-

lis hakim yang tidak tegas, sehingga menjengkelkan tersangka atau-
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pun pengunjung. Berikut ini beberapa kasus penghinaan terhadap 

peradilan.5 Dalam kasus Mimi Lidawati, misalnya, dia kesal kare-

na ternyata sang hakim ternyata juga ‘main mata’ dengan terdak-

wa. Mimi Lidawati, saksi pelapor, melempar sepatu kepada majelis 

hakim Abdul Razak pada Agustus 1987. Mimi kesal karena ia sudah 

memberi uang pada hakim, tetapi hakim hanya menghukum ringan 

terdakwa. Kasus lainnya, ketika pengunjung sidang merupakan yang 

merupakan nasabah BPR PT Surya mengipas-ngipas uang sepuluh 

ribuan dalam sidang kasus itu di PN Surabaya pada Oktober 1993. 

Namun dalam dua kasus terakhir memang tidak jelas apakah pelaku 

itu dihukum karena melakukan .contempt of court.

Contoh lain adalah kasus pelepasan ayam dalam sidang penga-

dilan pada tahun 2001.6 Dua mahasiswa melepaskan ayam di ruang 

sidang Mahkamah Agung (MA) dalam perkara gugatan terhadap 

Golkar. Kedua mahasiswa tersebut dituding melakukan “contempt 

of court.” Tindakan mereka dilakukan dalam sidang MA, yaitu lem-

baga peradilan tertinggi di negeri ini. Kedua mahasiswa itu dibawa 

ke Polda untuk diintegrosi lebih lanjut. Boleh jadi mahasiswa dari 

dua perguruan tinggi itu hanya sekedar iseng atau gemas melihat 

majelis hakim yang terlihat kurang tegas. Namun, ulah mahasiswa 

ini sempat membuat sidang menjadi gaduh.

Contoh kasus contempt of court yang fenomenal adalah ketika Ad-

nan Buyung Nasution sedang bertindak sebagai pembela HR Darso-

no. Kemudian majalah Tempo edisi tanggal 8 Maret 1986 member-

itakan adanya pengaduan dari hakim Soedijo, yaitu Ketua Majelis 

Hakim perkara Dharsono tersebut kepada Ketua Pengadilan Neg-

eri Jakarta Pusat Soebandi agar Adnan Buyung Nasution diperiksa 

karena dianggap menghina pengadilan dengan aksi protesnya keti-

ka mengadakan pembelaan dalam perkara Dharsono.7  Pengaduan 

Soedijono itu didisposisikan oleh Ketua Mahkamah Agung agar 

diperiksa oleh hakim Soebandi, tersebut dan dibenarkan oleh Ketua 

Mahkamah Agung, bahwa Adnan Buyung Nasution menghina pen-

5  Baca http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3364/garagara-ayam-dua-ma-
hasiswa-dituding-lakukan-icontempt-of-courti

6  Ibid
7  Majalah tempo edisi tanggal 8 Maret 1986, hlm 66.
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gadilan. Dewan Kehormatan IKADIN kemudian menyatakan per-

buatan advokad itu telah melanggar kode etik advokad. Tindakan 

itu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri 

Kehakiman RI yang menghentikan acara profesinya selama 1 (satu) 

tahun.8

Adnan Buyung Nasution dituduh melakukan contempt of court, 

sehingga Menteri Kehakiman Ismail Saleh mencabut ijinnya sebagai 

advokat selama satu tahun. Bahkan, kasus ini memicu keluarnya 

SKB antara MA dan Departemen Kehakiman mengenai tatacara pen-

gawasan, penindakan dan pembelaan diri penasehat hukum yang 

bersifat karet. Dengan adanya SKB itu, sikap tindak advokat lebih 

dikontrol dibandingkan dengan pihak-pihak lain yang juga berpo-

tensi melakukan contempt of court.

Kasus lainnya adalah ketika Ibrahim Senen dan Tony Budijaja, 

pengacara dari law firm Darmawan and co pada September 1999 di-

cabut sementara ijin pengacaranya. Mereka dituduh melakukan con-

tempt of court oleh majelis hakim yang diketuai oleh JMT Simatupang 

dalam kasus Banker trust vs PT Mayora. Simatupang menuduh 

kedua pengacara itu sering meninggalkan ruang sidang tanpa per-

setujuan majelis dan pernah mengusulkan agar majelis hakim yang 

menyidangkan kasus itu diganti.

Pengertian “contempt of court”

Mahkamah memberikan pengertian tentang “contempt of 

court”, sebagaimana dimuat dalam Naskah Akademis Penelitian 

contempt of court 2002.9 Menurut Naskah Akademis Peneli-

tian contempt of court 2002 istilah contempt of court pertama kali 

ditemukan dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 ten-

tang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang se-

baik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap 

8  Ibid
9  Baca Puslitbang Hukum dan peradilan Mahkamah Agung, Naskah Akademis 

Penelitian Contempt of Court 2002, hlm 7), sebagaimana dikutip Hukumon-
line, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ lt514052dfdcf3b definisi-con-
tempt-of-court.
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dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, 

martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of 

court, Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan 

definisinya.”

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, 

sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan 

kehormatan lembaga peradilan, sikap-sikap tersebut dapat dikate-

gorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga 

peradilan atau contempt of court.10

Selanjutnya, perbuatan yang termasuk dalam pengertian pengh-

inaan terhadap pengadilan antara lain:11

a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan ( Misbe-

having in Court)

b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying 

Court Orders)

c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scan-

dalising the Court)

d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstruct-

ing Justice)

e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan 

dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (Sub-Judice 

Rule).

Sementara ini didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pi-

dana (“KUHP) terdapat beberapa pasal yang termasuk penghinaan 

terhadap pengadilan diantaranya Pasal 207, Pasal 217, dan Pasal 

224 KUHP.

Pasal 207 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan 

menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam 

dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

10  Ibid,hlm. 8.
11  Ibid, hlm. 9.
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Pasal 217 KUHP berbunyi:

“Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau 

ditempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah 

dimuka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh dan atau atas nama 

penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga 

minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

Pasal 224 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut 

undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan un-

dang-undang yang harus dipenuhinya diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bu-

lan;

2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara palaing lama enam bulan.

Menurut Luhut M.P.Pangaribuan,12 tindakan Contempt of Court 

bisa bersifat langsung atau tidak langsung, bersifat pidana atau 

perdata tergantung pada peristiwanya. Bahkan tindakan Contempt 

of Court secara tidak langsung lebih potensial dilakukan oleh war-

tawan.13

RUU KUHP

RUU KUHP memuat dalam satu bab khusus tentang “con-

tempt of court”. Dalam KUHP baru ini tidak hanya melihat pelaku 

“contempt of court” dan perbuatannya, tetapi juga memperhatikan 

pelaku dan korban dengan tujuan pemidanaan yang jelas dengan 

memperhatian semua aspek. Dimasukannya masalah “contempt of 

court” dalam satu bab khusus dilatarbelakangi pemikiran tentang 

semakin merosotnya wibawa pengadilan, yang dapat dilihat dari 

jalannya peradilan yang kadang berujung pada kericuhan atau bah-

kan konflik fisik dalam ruang sidang. Dalam kasus yang menarik 

perhatian masyarakat, gedung pengadilan hampir dipadati oleh pen-

gunjung sidang yang tidak jarang menimbulkan kegaduhan diruang 

sidang baik karena tepuk tangan saat persidangan yang dapat meng-

12  Luhut M.P.Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court (Jakarta: Penerbit Djam-
batan.2002), hlm. 17

13  Ibid
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ganggu jalannya persidangan. Bahkan pihak berperkara sering me-

mobilasasi massa untuk menyaksikan jalannya sidang, yang dapat 

dikatakan sebagai upaya menekan hakim atau pun upaya untuk 

mempengaruhi putusan hakim.

Pihak media pun menulis besar-besaran jalannya persidangan 

yang menarik minat masyarakat, yang tidak jarang menurunkan 

komentar berisi keinginan untuk menjatuhkan vonis hakim sesuai 

dengan apa yang dikatakan “rasa keadilan masyarakat” atau ‘rasa 

keadilan pihak korban”. Pemberitaan demikian itu dapat dipersepsi 

telah ada vonis sebelum hakim menjatuhkan putusan. Terdakwa tel-

ah dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim. Hal itu tentunya 

sangat merugikan terdakwa dan keluarga. Pemberitaan seperti itu 

dapat dikategorikan sebagai “contempt of court”. Latar belakang 

persoalan inilah yang harus menjadi perhatian pembuat undang-un-

dang ketika merumuskan masalah “contempt of court” dalam KUHP 

Nasional yang baru.

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa pengaturan soal 

“contempt of court” telah memiliki pijakan juridis dan secara so-

siologis telah dikenal oleh masyarakat umum dan praktisi hukum 

di Indonesia. Adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tin-

dak pidana terhadap “contempt of court” ini merupakan upaya yang 

baik untuk menegakkan wibawa lembaga peradilan. Namun, up-

aya pengaturan tersebut jangan juga sampai hanya semata untuk 

kepentingan menjaga “martabat hakim dan pejabat peradilan” tanpa 

memperhatikan mengapa terjadi tindakan “contempt of court” oleh 

warga masyarakat.

(2)

Penerapan Hukuman Mati: 

Studi Analisis Pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika terhadap UUD 1945 

1.  PENGANTAR 

Dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Ta-

hun 1997 tentang Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997), para pemo-

hon mendalilkan bahwa segenap ketentuan tentang hukuman mati 
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dalam UU No. 22 Tahun 1997 bertentangan dengan IRO 1945. Se-

genap ketentuan dalam undang-undang tersebut yang dimaksud 

adalah Pasal 80 ayat (1), Pasal 80 ayat (2) huruf (a), Pasal 80 ayat 

(3) huruf (a), Pasal 81 ayat (3) huruf (a), Pasal 82 ayat (10 huruf (a), 

Pasal 82 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 82 ayat (3) huruf (a) UU No. 

22 Tahun 1997. Segenap ketentuan tersebut lengkapnya berbunyi: 

(1) Pasal 80 ayat (1) huruf (a): “Barang siapa tanpa hak dan mel-

awan hukum: memproduksi, mengolah, mengestraksi, meng-

konversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan 1, dip-

idana dengan pidana mati”, 

(2) Pasal 80 ayat (2) huruf (a): “Apabila tindak pidana sebagaiman 

dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) didahului dengan permu-

fakatan jahat, dipidana dengan pidana mati” 

(3) Pasal 81 ayat (3) huruf (a): “Apabila tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) dilakukan secara terorgani-

sasi, dipidana dengan hukuman mati,” 

(4) Pasal 82 ayat (1) huruf (a): “Barang tanpa hak dan melawan 

hukum, mengimpor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, 

menjual, membeli, menjadi perantara dalam j ual beli, atau me-

nukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati.” 

(5) Pasal 82 ayat (2) huruf (a): “Apabila tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, 

maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf (a), dipidana dengan pidana mati; 

(6) Pasal 82 ayat (3) huruf (a): “Apabila tindak pidana sebagaima-

na dimaksud dalam ayat (1) huruf (a), dipidana dengan pidana 

mati.”

Para Pemohon terdiri dari dua WNI (Edith Yunita dan Rani Andri-

ani) dan dua WN Australia (Myuran Sukumaran dan Andrew Chan). 

Edith dan Rani sedang menjalani hukurnan di LP Khusus Wanita 

Tanggerang dan dua WN Australia sendang menjalani hukuman di LP 

Krobokan, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Mereka dijatuhi hukuman 

mati terkait dengan kejahatan penyelendupan narkotika sebagaima-

na diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997. Melalui kuasa hukumnya, 

mereka mengajukan permohonan pengujian UU No. 22 Tahun 1997 

kehadapan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Januari 2007.
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Pengajuan permohonan pengujian UU No. 22 Tahun 1997 terh-

adap UUD 1945, dengan mendalilkan bahwa ketentuan pengaturan 

hukuman mati dalarn UU a quo bertentangan dengan UUD 1945, 

dengan argumentasi sebagai berikut: 

1) Hukuman mati bertentangan dengan prinsip “the right to life” 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945, yaitu bahwa: 

“Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya”: 

2) Pengaturan hukuman mati bertentangan dengan Pasal 281 ayat 

(1) UUD 1945, yaitu bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk ti-

dak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak be-

ragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 

pribadi di hadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas 

dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 

Para pemohon juga mendalilkan bahwa pengaturan hukuman 

mati sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997 bertentan-

gan dengan Universal Declaration of Human Rights, di mana pasal 

3 menyatakan: 

“Everyone has the right to life, liberty and security of person.”

Para pemohon juga mendalilkan bahwa pengaturan hukuman 

mati sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997 bertentan-

gan dengan International Covenant on Civil and Political Rights (IC-

CPR), di maim pasal 6 ayat (1) menyatakan:

“Every human being has the inherent right to life. This right shall be 

protected by law. No one should be arbitrary deprived of his life.”

2.  PEMAHAMAN UUD 1945 

Segenap ketentuan dalarn UUD 1945 hams dilihat dalam 

konteks pemberlakukan suatu norma dasar secara hukum yang 

mengikat setiap warganegara dan setiap orang di dalarn wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebagai norma dasar, 

rnaka peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi tidak 

berboleh bertentangan dengan UUD 1945. Doktrin hierarki perun-

dang-undangan tersebut bersifat universal sebagaimana diuraikan 

dalam stufenbau theorie yang diperkenalkan oleh pemikir hukum 
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terkemuka Hans Nelsen. UU No. 10 Tahun 2004 j uga mengatur 

hierarki norma, di mana UUD merupakan noirma hukum tertinggi 

yang kemudian diikuti oleh UU. 

Pemahaman tentang pentingnya ‘‘hak hidup” (the right to life) 

tidak dapat dipungkiri, yang merupakan norma hukum sebagaima-

na diatur dalam Pasal 28A dan 281 UUD 1945. Namun, yang ses-

ungguhnya terjadi para pemohon telah paham terhadap ketentuan 

Pasal 28A dan 281 UUD 1945, yang dikaitkan dengan keberlakukan 

ketentuan Pasal 80 ayat (1), Pasal 80 ayat (2) huruf (a), Pasal 80 ayat 

(3) huruf (a), Pasal 81 ayat (3) huruf (a), Pasal 82 ayat (10) huruf 

(a), Pasal 82 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 82 ayat (3) huruf (a) UU 

No. 22 Tahun 1997.

Pemahaman yang benar terhadap pemberlakukan hukuman 

mati terkait dengan kejahatan luar biasa seperti kejahatan narkotika 

hams dilihat sebagai upaya perlindungan terhadap “hak hidup” (the 

right to life) banyak orang. Hukuman mati sebagaimana diatur da-

lam UU No. 22 Tahun 1997 hares dilihat dalam konteks perlindun-

gan hak hidup masyarakat leas. Sesungguhnya para penjahat narko-

tika (pengedar, pemakai dan sindikat internasional narkotika) yang 

tertangkap aparat dan kemudian dijatuhi hukuman mati oleh penga-

dilan hams dilihat sebagai orang yang membahayakan “hak hidup” 

orang lain atau masyarakat. Hukum hams melindungi kepentingan 

banyak orang, yang menjadi target dari transaksi narkotika. Kepent-

ingan melindungi “hak hidup” orang banyak itu lah yang menjadi 

latar belakang dari pembuatan UU No. 22 Tahun 1997.

3.  Pendapat Di Beberapa Negara 

3.1. Mahkamah Agung Amerika Serikat 

The death penalty, or capital punishment, may be prescribed by 

Congress or any state legislature for murder and other capital crimes. 

The Supreme Court has ruled that the death penalty is not a per 

se violation of the Eighth Amendment’s ban on cruel and unusual 

punishment. Furthermore, the Sixth Amendment does not require a 

jury trial on the sentencing issue of life or death. Not all states pro-

vide for the death penalty. In the landmark case, Coker v. Georgia, 

433 U.S. 584 (1977), the Supreme Court ruled that the death penal-
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ty is a grossly disproportionate punishment for the crime of rape of 

an adult woman. The Court came to this conclusion by considering 

objective indicia of the nation’s attitude toward the death penalty in 

rape cases. At the time, only a few states allowed for executions of 

convicted rapists. More recently, in Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 

(2002), the Supreme Court used the same line of reasoning to rule 

that executions of mentally retarded criminals are “cruel and unusu-

al punishments” which are prohibited by the Eighth Amendment. In 

Roper v. Simmons (03-633) (2005), the Supreme Court invalidated 

the death penalty for all juvenile offenders. The majority opinion 

pointed to teenagers’ lack of maturity and responsibility, greater 

vulnerability to negative influences, and incomplete character de-

velopment, concluding that juvenile offenders assume diminished 

culpability for their crimes. The Supreme Court has established that 

for death penalty sentencing the sentencer’s discretion be narrowly 

guided as to the circumstances that justify imposing the death pen-

alty and that the sentencing process should be individualized. In the 

2002 Ring v. Arizona decision, the Supreme Court ruled that a jury, 

rather than a judge, must make a finding of “aggravating factors” 

where those factors underlie a judge’s choice to impose the death 

penalty rather than a lesser punishment. 

(Sumber bacaan: http://www.law.cornell.eduiwexiindex.php/

Death penalty#death penalty: an overv iew, data diambil tanggal, 14 

februati 2007).

3.2. Penelitian Universitas  Illinois, USA 

An Interactive Newsletter Vol. 2, No. 1 Fall, 1997 

Department of Philosophy Illinois State University 

Philosophical Conversations is designed to stimulate thought 

and discussion, and keep you philosophically active. The format will 

be the presentation of a brief position paper to which responses 

are encouraged. In the subsequent issues selected responses may 

be published in addition to a new position paper. We invite you to 

respond to this, our second position paper, either by contacting the 

author or the Department. (Address, mail and e-mail, and phone 

numbers and fax numbers are provided at the end of this issue). 
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The Death Penalty: Punishment or Emancipation 

Professor Stephen Rosenbaum* 

The debate over the death penalty is now focused on whether 

it is ever morally appropriate for the state to take citizens’ lives for 

crimes they have committed. The ancient tradition of philosoph-

ical reflection on the death penalty suggests a more fundamental 

issue: Is the so-called death penalty really any sort of punishment 

at all? Socrates raised this question implicitly in his speech to the 

jury which sentenced him to death. The Epicurean, Lucretius, urged 

later that death is actually an end to punishments, and Julius Caesar 

argued before the Roman Senate, in the debate over the fate of the 

Catiline conspirators, that “death comes as a release from suffering, 

not as a punishment to be endured.” 

Contemporary discussants of the issue assume, often without 

reflection, that death is a great evil and that the death penalty is 

consequently the most severe punishment that could be inflicted 

on criminals in a civilized society. We would do well to consider 

closely the reasoning behind the ancient thinking, To this end, we 

must consider what punishment is, what the punishment of death 

is supposed to be, and what death is. Thinking about these ques-

tions should make us wonder just how severe a punishment death 

is. The traditional way to conceive of punishments is to see them as 

bad things forced on people for crimes they have committed, “evils” 

returned by society for infractions of its laws. Fines, incarcerations, 

and such out-of-date punishments as torturesall fit this characteri-

zation. For the death penalty to be a punishment, according to this 

conception, it would have to be an “evil,” something bad inflicted 

on people. 

What exactly is the death penalty? It is not stress associated with 

the anticipation of being killed, for no matter how much such stress 

there were in a given case, the penalty would not have been admin-

istered until the convict was killed. It is not the pain or discomfort 

associated with the process of being killed, for we try “humanely” 

to administer the penalty as painlessly as possible. The penalty is 

not the anxiety of believing that one’s life will end, since that anx-

iety is not sufficient for the administration of the punishment. The 
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essence of the penalty is death, becoming dead. Unless and until a 

convict becomes dead, the death penalty has not been carried out. 

If capital punishment is essentially becoming dead, what does that 

amount to? A person who becomes dead either ceases to exist or 

continues to exist in some manner yet unclear. Death is either the 

termination of one’s being or it is not. If death is nonexistence, a 

state (so to speak) in which one cannot experience anything, good 

or bad, then it cannot be an evil for the one killed. On the other 

hand, if becoming dead is a continuation of one’s existence in some 

form or other, then, since we do not know what sort of existence it 

will be, we do not know whether it will be good or bad for the one 

killed. Therefore, either the death penalty is not evil and not really 

a literal punishment, or we don’t know whether the death penalty 

is bad, whether it really is a punishment. What kind of punishment 

is that? It does not seem very serious. In any case, it does not seem 

as serious as we are inclined to think it is, This reasoning is initially 

plausible, and is furthermore capable of being supported cogently in 

the context of recent philosophical reflection about death and the 

death penalty.

I believe we should thus reassess our thinking about capital 

punishment and whether it is justified. Unfortunately, even if one is 

persuaded by this reasoning, it doesn’t settle definitively the most 

pressing questions about the death penalty. One cannot conclude 

from this reasoning, for example, that the death penalty is not justi-

fied. That is, one cannot conclude from the proposition that death is 

not a punishment that the state is not justified, under certain con-

ditions, in taking the lives of its citizens, however unpleasant that 

may sound. Taking someone’s life possibly could be justified even 

though it is not a punishment. It might, for example, be more like 

self-defense than like punishment. Moreover, this reasoning might 

induce one to reconsider the nature of punishment. If death is not 

a punishment in the sense in which punishments are bads forced 

on criminals by the state, punishments might be conceived in quite 

another way., Perhaps punishments are essentially expressions of 

anger, filtered through the bureaucracy of a state, to ward off the 

social chaos of victims seeking to vent their rage without restraint. 
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Maybe they are a form of institutionalized and ritualized re-

venge, without corresponding neatly to real bads. One might alter-

natively consider and perhaps reconstruct the concept of bad, while 

retaining the idea that punishments are essentially bads inflicted 

for wrongs done. One might conceive of bad things as not necessar-

ily connected with negative experience, but rather as events which 

would deprive one of good things one would otherwise have had, 

Then, although death would not be bad in the sense of leading to 

negative experiences, it could be bad in depriving one of future life. 

Whether one reacts to the Socratic idea by criticizing the argument 

that the death penalty is not a punishment, by reconceiving the na-

ture of punishment, or rethinking the notion of bad, this should 

place thinking about the death penalty in a new light. Philosophical 

argumentation is more often the beginning of deep reflection than 

the end. 

*Stephen Rosenbaum is a Professor of Philosophy at Illinois State Uni-

versity, associated with ISU since 1971. He has published a number of arti-

cles, including prominent papers on metaphysical and ethical issues associated 

with death, and is currently working on the development of contemporary 

versions of ancient ethical theories focused on virtue. On a National Endow-

ment for the Humanities grant he completed a book manuscript on ncient ideas 

about death, which inspired the ideas in this essay. 

The following is a response to the previous Philosophical Con-

versations, “An Overlooked Argument Concerning Euthanasia” by 

Professor Michael Gorr. It will be followed by his response. 

An Overlooked Argument Re-examined 

Robert Brunette** 

In “An Overlooked Argument Concerning Euthanasia” Profes-

sor Gorr attempts to weaken the “slippery slope” objection to legal-

ized assisted euthanasia by drawing an analogy between killing in 

self-defense and voluntary assisted euthanasia. The slippery slope 

objection is characterized as “the fear that no matter how carefully 

we try to draft a law allowing euthanasia only in narrowly allowed 

circumstances, the risk is too great that the law will eventually be 

widened in unacceptable ways.” The self-defense reply is “if nearly 

everyone supports the legalization of killing in self-defense, despite 
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[many well-known risks], then....why isn’t the case for allowing vol-

untary euthanasia even stronger...? 

I believe there are three problems with the self-defense anal-

ogy. First, voluntary assisted euthanasia is much more susceptible 

to abuse than killing in self-defense. Second, the analogy does not 

really address the slippery slope objection. Third, the two acts are 

very different on the moral level and are not at all analogous. 

One of the most important practical differences between killing 

in self-defense and voluntary assisted euthanasia is their suscepti-

bility to governmental or institutional abuse. Killing in self-defense 

is, by its nature, always an individual (or very small group) reacting 

to an extreme situation. It is difficult to imagine the government or 

a private agency coercing people into killing in self-defense, because 

there is little or no value in doing it and there is even less oppor-

tunity. It is much easier to imagine the government or a private 

agency coercing assisted euthanasia, because one can see the value 

in eliminating people who use significant social resources without 

making a contribution and one can easily imagine the opportunities. 

So on a practical level, the slope is much more slippery for voluntary 

assisted euthanasia than it is for killing in self-defense, making the 

analogy rather weak. 

The second problem with the self-defense analogy is that it does 

not really address the slippery slope objection. Properly stated, the 

slippery slope objection says that acts such as voluntary assisted eu-

thanasia improperly devalue human life. That is, human life is given 

less value than relief from pain and suffering, and there is concern 

that it could easily be devalued further. The self-defense analogy, as 

presented, attempts to answer only practical aspects of euthanasia 

and ignores this deeper objection. 

If the killing in self-defense and euthanasia are compared on 

this deeper level, two key differences emerge. First, when killing 

in self-defense, the intention of the act is to preserve one’s life; an 

unintended result of the action may be the injury or death of the 

attacker. In other words, the emphasis is on self-defense rather than 

on killing. When administering euthanasia--whether to oneself or to 

another— the intention is to end a life. But even if one argues that 

the intention when killing in self-defense is to take a life, it is still 
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being done to preserve another life. Thus killing in self-defense does 

not reduce the value of human life in the same way the euthanasia 

does. These two differences make the two acts very different and 

riot at all analogous from a moral perspective. To summarize, the 

analogy is weak on a practical level, because voluntary assisted eu-

thanasia is more susceptible to abuse than is killing in self-defense.

 It fails to address the real slippery slope objection, which is the 

moral concern for the value of human life. Finally, when the two acts 

are compared on a moral level, they turn out to be very different and 

not analogous at all. For these reasons I believe that the killing in 

self-defense analogy does not answer the slippery slope objection 

and does not strengthen the position of those who favor legalizing 

euthanasia.  

**Robert Brunette graduated from ISU in 1978 with a degree in Philos-

ophy and Psychology. He is the husband to Barbara and father to Nathan, 11 

and Ben 9, and lives in Freeport, IL where he is involved in his church, local 

education improvements, and the bicycling club. While awaiting his imminent 

appointment as philosopher-king, he is employed at Honeywell’s MICRO 

SWITCH division as a Principal Technical Analyst responsible for the divi-

sion’s data and voice networks. 

Reply to Brunette 

Michael Gorr 

Bob Brunette’s insightful reply to my essay on euthanasia raises 

three apparent difficulties for my attempt to draw an analogy be-

tween the legalization of euthanasia and the legalization of self-de-

fense. I’ll begin with the second. He claims that the self-defense 

analogy is irrelevant because it fails to address the point of the slip-

pery-slope objection, which is that “acts such as voluntary assisted 

euthanasia improperly devalue human life.? But this is incorrect. 

The real point of the slippery slope objection is that, even if 

voluntary euthanasia is morally acceptable in some cases, we should 

nevertheless not legalize it because the risk of abuse is too great. 

There are, of course, other arguments against legalizing euthanasia 

that involve the devaluation claim, but it was not my purpose to ad-

dress those in my essay. [Just for the record, though: most support-

ers of legalized euthanasia reject the view that bare physical survival 
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is so important that it should always trump all other considerations. 

On the contrary: the principal argument in support of legalizing vol-

untary euthanasia is that this is required if we are to respect what 

is morally most important, viz., the autonomous choice of the indi-

vidual involved.] 

Since Brunette’s third objection presupposes the thesis I have 

just rejected (that uthanasia reduces the value of human life), it 

does not require separate discussion. His first objection, however, 

seems to me to have some real force. He is surety correct in noting 

that euthanasia is much more susceptible to governmental abuse 

than self-defense is because, as he points out, it is difficult to see 

what would motivate a government into pressuring people to kill in 

self-defense. However, the risk involved in legalizing self-defense 

that I was calling attention to is not that such a law may be abused 

by government but that it may be abused by individual citizens. It 

remains to be shown whether that difference is so significant that it 

undermines my argument. 

In closing let me express my appreciation to Bob Brunette and 

to everyone else who wrote in response to my essay. [The quality 

of those responses, by the way, was very high and suggests that the 

philosophy department must be doing a pretty good job in teaching 

critical reasoning skills!] 

Addresses Stephen Rosenbaum 

Department of Philosophy 

4540 Department of Philosophy Campus Box 4540 

Illinois State University Illinois State University 

Normal, Illinois 61761-4540 Normal, Illinois 61761-4540 

Office Phone: 309-438-3757 Department Phone: 309-438-7665 

E-mail: serosen@ilstu.edu E-mail: Philosophy@ilstu.edu 

Fax: 309-438-8028 Fax: 309-438-8028 

Michael Gorr 

4540 Department of Philosophy 

Illinois State University 

Normal, Illinois 61761-4540 
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Office Phone: 309-438-5954

E-mail: mjgorr@ilstu.edu 

Fax: 309-438-8028

3.3. Penelitian Terpilih Di USA 

Who speaks for the victims of those we execute? 14

All over the country, news stories bemoan and hype the count-

down to execution number 1,000. But where are the stories regard-

ing the ripple effects of the heinous crimes that these murderers 

were executed for committing? Who is counting the victims? A con-

servative estimate puts the number of victims of these 1,000 mur-

derers at 1,895. Why do we hear so much about the killers and so 

little about the victims and their loved ones who are left behind to 

pick up the pieces? 

A small sampling of case histories will leave readers shaken. 

Melvin and Linda Lorenz and their son Richard were killed by Roger 

Stafford. Melvin stopped on a highway near Purcell, Okla., to help 

what he thought was a woman whose car had broken down, but 

instead was ambushed by Stafford and his brother, using Stafford’s 

wife as bait. Less than a month after these horrific murders, the trio 

killed six employees of a steak house in Oklahoma City. 

In 1985, 13-year-old Karen Patterson was shot to death in her 

bed in North Charleston, S.C. Her killer was a neighbor who had al-

ready served 10 years of a Iife sentence for murdering his half-broth-

er Charles in 1970. Joe Atkins cut the Pattersons’ phone lines, then 

entered bearing a machete, a sawed-off shotgun, and a pistol. Kar-

en’s parents were chased out of their home by Atkins. Karen’s mom 

ran to the Atkins home nearby, where Joe then murdered his adopt-

ed father, Benjamin Atkins, 75, who had worked to persuade parole 

authorities to release Joe from the life sentence. 

When Katy Davis observed three strangers outside her Austin, 

Texas, apartment, she walked away. Returning later, she was at-

tacked and forced to open the door by Charles Rector, on parole for 

14  www.prodeathpenalty.com
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a previous murder. The men ransacked her apartment, abducted her 

and took her to a lake where she was beaten, gang-raped, shot in the 

head and repeatedly forced underwater until she drowned. 

Ruby Longsworth of Pasadena, Texas, met Jeffrey Barney 

through a prison ministry, then helped him get paroled from an au-

to-theft sentence. Her kindness was repaid when Barney raped and 

sodomized her, then strangled her with a cord. She had made the 

mistake of calling Barney “a bum” after she had gotten to know him 

better. In 1965, Robert Massie murdered mother of two Mildred 

Weiss in San Gabriel, Calif., during a follow-home robbery. Hours 

before execution, a stay was issued so Massie could testify against 

his accomplice. Massie’s sentence was commuted to life when the 

Supreme Court halted executions in 1972. Receiving an undeserved 

second chance, Massie was paroled, but eight months later robbed 

and murdered businessman Boris Naumoff in San Francisco. 

Faith Hathaway was 17 when she was murdered by Robert Wil-

lie, whose story became the inspiration for the film Dead Man Walk-

ing. Hathaway had just graduated from high school and was leaving 

for the Army the next day. She was abducted after leaving a farewell 

party in Mandeville, La. Willie and accomplice Joseph Vaccaro had 

been on an 8-day murder, robbery and rape spree. Hathaway was 

raped by both assailants and stabbed 17 times. She was raped again 

after she died. Kenneth Boyd murdered his estranged wife Julie and 

his father-in-law, Dillard Curry in Rockingham County, N.C. Julie 

and her children were living with Curry. Boyd entered the home and 

shot them both in the presence of his own children, then ages 13, 12 

and 10. We must think about the lives that all 1,895 murdered vic-

tims affected. Every one had families, friends, relatives, co-workers, 

neighbors. The combined loss is incalculable. 

There is no end to horror stories like these. Jurors, who repre-

sent us, hear about horrific crimes and make tough but appropriate 

decisions. With a yearly average of 15,000 murders, the fact that we 

are reaching 1,000 executions in only a little more than 30 years is 

proof that capital punishment has been reserved for the worst of 

the worst. The attention given to the execution of 1,000 murderers 

is repugnant, especially when the loudest voices think the death of 

a convicted murderer is a tragedy. Yet the deaths and suffering of 
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countless victims is only an easily-ignored statistic.

http://pewforum.orgideath-renalty/ 

Death Penalty 

Few public policy issues have inflamed passions as consistently 
and as strongly as the debate over capital punishment. Religious 
communities have been deeply involved on both sides of the issue, 
drawing on teachings and traditions of justice and the dignity of 
human life. The debate over the death penalty has been complicated 
in recent years by questions regarding both the fairness of the crim-
inal justice system and the possibility of reform and rehabilitation 
among death row inmates. Two-thirds of Americans (68%) support 
the death penalty for people convicted of murder, according to a July 
2005 poll  by the Pew Forum and the Pew Research Center for the 
People & the Press. However, public support for the death penal-
ty was somewhat stronger in the late 1990s (74% in 1999). Most 
Americans continue to oppose the death penalty for those convict-
ed of offenses when they were under age 18 (54%-37%), and the 
Supreme Court cited a national consensus when it abolished the 
death penalty for minors in March 2005. More white Protestants 
than white Catholics favor capital punishment for adults (80% com-
pared with 66%), but this gap disappears when it comes to minors. 
Only 38% of white Protestants and 39% of white Catholics favor 
applying the death penalty to those convicted when they were under 
age 18. The Pew Forum offers a number of resources that examine 
various moral and religious perspectives on the death penalty, in-

cluding polling data, articles, event transcripts and the latest news.

 

(3)

PEMBERANTASAN KORUPSI: 

DI ANTARA  PENGALAMAN MK DAN KAPASITAS DPRD

Kita memang patut galau mendengar pemaparan temuan lem-

baga riset internasional seperti Global Corruption atau Transparen-

cy International Index, yang menempatkan Indonesia dalam ranking 

teratas peringkat korupsi dalam beberapa tahun terakhir.15 Praktek 

15  Kompas, 5/9/2003, hal. 4.
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korupsi telah menjadi fenomena kejahatan ekonomi yang mel-

uas dan melibatkan mulai dari lapisan pejabat tinggi sampai pega-

wai pemerintah rendahan, baik di tingkat Pemerintah Pusat ataupun 

Pemerintah Daerah, serta juga mengimbas kepada kalangan swasta 

dan masyarakat awam pun tidak terkendali. Dalam konteks permas-

alahan seperti itu, maka lembaga negara seperti Mahkamah Konsti-

tusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditagih perannya 

dalam perang melawan korupsi.

Kita perlu mengakui bahwa kesulitan utama dalam pemberan-

tasan korupsi terletak pada proses pembuktiannya dan komplesitas 

permasalahannya sendiri. Untuk mendapatkan peta permasalahan 

korupsi, penulis merasa perlu mengutip pandangan peneliti S.H. 

Alatas, yang akan diuraikan berikut ini.16 Alatas mengajukan beber-

apa tipologis praktik korupsi, yang memberikan pengaruh terhadap 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.17 Korupsi di kalangan 

birokrasi pemerintahan sangat menyolok terjadi di kalangan aparat 

yang mengurus perijinan, lisensi dan segenap dokumen pemerintah-

an, yang berakibat tumbuhnya ketidakefisienan yang menyeluruh di 

dalam birokrasi.18 Penolakan memberi upeti atau uang pelicin dalam 

urusan birokrasi dapat mengakibatkan proses pelayanan menjadi 

sangat panjang waktunya dan bertele-tele. Sebagai upaya mengelak-

kan dari upaya pelancaran dari kejahatan korupsi ini, maka birokrat 

korup akan meminta uang tunai, tidak melalui transfer bank atau-

pun cek. Namun, perilaku korup tersebut sering sulit disembun-

yikan, karena nafsu konsumtif sangat besar melalui pertontonan ba-

rang atau rumah mewah harta hasil korupsi dan perilaku konsumtif 

lainnya. 

Praktik korupsi juga merupakan fenomena di kalangan swasta 

melalui praktek bisnis kotor, dengan jalan menaikkan harga secara 

tajam akibat praktek pemerasan yang dilakukan aparat pemerin-

tahan yang mengurus perijinan ataupun lisensi perdagngan atau 

menurunkan mutu produk sebagai langkah menghemat ongkos pro

16  S.H. Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi (Corruption its Nature, Causes and Func-
tion), terjemahan Nirwono, (Jakarta: LP3ES, 1987)

17  Ibid., xiii.
18  Ibid., hal. 182.
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duksi. Dengan demikian, maka jelas pengaruh korupsi sangat luas 

dan beragam.

Transparansi MK sebagai Contoh

Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan Mahkamah Konstitusi 

dapat menjadi model untuk pelayanan publik yang bersih dari prak-

tik suap, karena sifat terbuka yang diperlihatkan dalam pelayanan 

kepada para pencari keadilan. Proses persidangan dan perkemban-

gan proses berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat diikuti-

publik baik melalui sidang maupun website MK yang dapat diakses 

publik: htttp://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Transparansi dan akuntabilitas publik untuk MK merupakan 

amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. Pasal 13 Undang-Undang tersebut menyatakan sebagai 

berikut:

(1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala 

kepada masyarakat secara terbuka mengenai:

a. permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus;

b. pengelolaan keuangan dan tugas administratif lainnya

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam 

berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Tidak cukup dengan ketentuan Pasal 13, Undang-Undang No-

mor 24 Tahun 2003 menambah bobot transparansi MK dengan me-

wajibkan MK untuk memberikan masyarakat akses untuk mendapa-

tkan putusan.19 Akses publik untuk mendapatkan putusan MK tidak 

hanya berupa dalam bentuk har copy, tetapi putusan MK dan proses 

persidangannya dapat dibaca melalui website MK. Satu hal lagi pro-

gresif adalah salinan putusan diberikan kepada para pihak setelah 

sidang pembacaan putusan selesai.

Tidak berhenti pada proses persidangan yang bersifat terbuka 

dan kemudahan publik mendapatkan putusan, MK juga membuat 

Majelis Kode Etik dengan komposisi 3 orang anggota Majelis Kode 

Etik berasal dari luar MK dan sisanya 2 orang berasal dari dalam 

19  Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara nomor 98 
Tahun 2004).
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MK. Komposisi mayoritas orang luar MK dimaksudkan agar putu-

san pelanggaran etika profesi hakim konstitusi dibuat secara objek-

tif dan tanpa ewuh pakewuh. Jika seorang hakim konstitusi diduga 

menerima suap berkaitan dengan perkara, maka yang bersangkutan 

diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua MK. Jika dia ti-

dak terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka rapat paripurna 

merehabilitasi dan mengembalikan dia semula sebagai hakim kon-

stitusi. Namun, bila yang bersangkutan kemudian terbukti bersalah 

dalam sidang Majelis Kode Etik, maka Ketua MK memberhentikan 

yang bersangkutan dan menyerahkan putusan tersebut kepada Pres-

iden untuk mencari penggantiya.

Sebagai upaya partidipasi dalam pemberantasan korupsi, MK 

juga telah mengeluarkan “Pernyataan Anti Korupsi” yang dibuat 

oleh pegawai dan pejabat di lingkungan MK pada 29 Desember 

2004. Dengan demikian MK tercatat sebagai lembaga negara perta-

ma yang memutuskn secara resmi dan terbuka untuk perang mela-

wan korupsi.

Peran DPRD

Ketika bergulir semangat reformasi di tahun 1998, masyarakat 

menghendaki penguatan parlemen baik dalam konsteks DPR mau-

pun DPRD. Parlemen diharapkan dapat lebih aktif mengawasi jalan-

nya pemerintahan, termausk pro-aktif mencegah praktek korupsi di 

lingkungan birokrasi pemerintahan. Fungsi pengawasan merupakan 

salah satu di antara sekian fungsi parlemen.

 Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, DPRD 

Provinsi20 dan DPRD Kabupaten/Kota21 memiliki kategorisasi fung-

si yang sama, yaitu:

a. legislasi

b. anggaran; dan

c. pengawasan.

20  Fungsi DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 92).

21  Fungsi DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 92).
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Fungsi legislasi terkait dengan aktivitas pembuatan peraturan 

daerah yang dibahas dengan gubernur atau bupati/ walikota untuk 

mendapat persetujuan bersama. Dalam kaitan dengan pelaksanaan 

fungsi legislasi ini, maka tercipta proses check and balances di an-

tara legislatif dan eksekutif dalam pembuatan peraturan.

Sementara pelaksanaan fungsi anggaran terlihat dari kerjasama 

bersama antara DPRD dengan gubernur ataupun DPRD Kabupat-

en/Kota dengan Bupati/Walikota untuk menetapkan APBD. Pelak-

sanaan fungsi anggaran ini tidak berhenti pada selesainya penetapan 

APBD, tetapi juga ditindaklanjuti dengan pengawasan pelaksanaan 

APBD itu.

Pelaksanaan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan ke-

giatan pembangunan proyek di daerah, di mana komisi-komisi di 

DPRD melakukan pengawasan terhadap dinas-dinas di daerah da-

lam kaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan. Dalam kaitan 

dengan tugas pengawasan tersebut, maka DPRD melakukan penga-

wasan terhadap pelaksanaan APBD.

Perang melawan korupsi juga dapat berangkat dari internal 

DPRD endiri, yaitu melalui Badan Kehormatan DPRD. Badan Ke-

hormatan ini dapat mengawal etika profesi yang harus ditaati oleh 

setiap anggota dewan.

Pembuktian Terbalik

Dalam kaitan pemberantasan korupsi, kiranya juga perlu diba-

has tentang sistem pembuktian terbalik. Pemberlakuan asas pem-

buktian terbalik sangat penting untuk memperkuat proses pember-

antasan korupsi, yang bisa diterapkan melalui proses peradilan di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Ko-

rupsi pertama kali secara formal diperkenalkan melalui Undang-Un-

dang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.

Penerapan asas pembuktian terbalik diasumsikan akan mem-

beri kemudahan untuk membawa para koruptor ke meja hijau dan 

memberi hukuman yang berat buat mereka. Nilai strategis pem-

buktian terbalik terletak pada kewajiban pada pihak yang dituduh 

melakukan korupsi untuk membuktikan sebaliknya tuduhan terse-

but. Terdakwa harus membuktikan bahwa tuduhan korupsi tidak 
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benar hanya dengan jalan membuktikan pemilikan harta benda yang 

dituduh sebagai hasil praktik korupsi. Pembuktian terbalik juga 

bernilai keadilan kepada terdakwa, dan sebaliknya memberikan ke-

pastian hukum bagi proses pemberantasan korupsi. Selain itu, juga 

perlu ada hukum acara khusus peradilan korupsi, dengan menga-

dopsi asas pembuktian terbalik, karena terbukti hukum acara kon-

vensional selain tidak efektif juga membuka peluang bagi jaksa atau 

polisi berkolusi dengan tersangka untuk menghindari pengadilan. 

Hanya pengadilannya pun tentu harus terdiri dari hakim-hakim pi-

lihan yang belum terkontaminasi mafia peradilan.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa efektivitas pen-

erapan asas pembuktian terbalik sangat tergantung pada aparat 

Komisi Pemberantasan Korupsi mempersiapkan suatu perkara ko-

rupsi sebelum diajukan ke pengadilan. Sekalipun penulis tetap men-

dukkung menerapan asas pembuktian terbalik dalam perkara-perka-

ra korupsi, namun harus disadari bahwa penerapan asas pembuktian 

tidak serta merta dapat menjaring para koruptor. Asas pembuktian 

terbalik masih akan memiliki celah-celah hukum kalau tidak diper-

ketat pengaturan hukum materialnya atau pengaturan secara tegas 

delik-delik yang diatur dalam undang-undang yang akan menggan-

tikan UU No. 31 Tahun 1999.

(4)

CATATAN TENTANG PASAL-PASAL KRUSIAL 

DALAM RUU PEMERIKSAAN TANGGUNG JAWAB 

KEUANGAN NEGARA

Sebagai catatan awal perlu kita perhatikan sejumlah pasal-pas-
al krusial dalam Rancangan Undang-undang tentang Pemeriksaan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal-pasal dimaksud setidak-
nya menyangkut substansi kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
serta hubungan BPK dengan lembaga-lembaga lainnya. Pengaturan 
hubungan dengan lembaga-lembaga Negara lainnya sebagaima-
na diatur dalam RUU Tanggung Jawab Keuangan Negara tersebut 
harus ditentukan dalam konteks hubungan yang bagaimana, yaitu 
apakah hubungan yang subordinatif atau pun hubungan perbantuan 
dalam rangka optimalisasi fungsi BPK.

Perubahan UUD 1945 telah menempatkan BPK sebagai suatu 
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lembaga negara yang demikian tinggi, karenapengaturannya tidak 
lagi terbatas pada ketentuan pasal konstitusi, tetapi telah diatur da-
lam Bab tersendiri. Dalam ketentuan UUD 1945 sebelum peruba-
han, BPK diatur dalam pasal 23 ayat (5).22 Sesuai dengan amanat 

konstitusi, BPK kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-un-

dang Nomor 5 Tahun 1973. Sejumlah undang-undang dijadikan 

konsideran dalam RUU Tanggung Jawab Keuangan Negara ini, yai-

tu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimban-

gan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Daerah, dan Un-

dang-undang tentang Perbendaharaan Negara.

Keterkaitan RUU dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1999 dapat dibaca implisit pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 

22Tahun 1999. Keterkaitantugas BPK dengan Pemerintah Daerah 

terletak pada faktor pembiayaan penyelenggaraan tugas Pemerin-

tah di Daerah oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).23 

PenempatanUndang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dalambagian 

“menimbang” RUU ini terkait dengan sejumlah ketentuan pasal 

dalam undang-undang yang mengatur soal pembiayaan yang dibe-

bankan atau ditetapkan APBN.24 Sementara keterkaitan RUU den-

gan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Keuangan Neg-

ara terletak pada penempatan BPK sebagai auditor keuangan Negara 

dalam kaitannya dengan pemakaian APBN.

22 Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan, “Untuk memeriksa 
tanggungjawab keuangan Negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan, yang 
peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberikan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

23 Pasal 78 ayat (2) Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 menyatakan, “Penyeleng-
garaan tugas Pemerintah di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara.”

24 Ketentun pasal-pasal dalam Undang-undangNomor 25 Tahun 1999 yang dimak-
sud, antara lain,yaitu: pasal 2 ayat (2) danayat (3), pasal 7 ayat (1), ayat (4), ayat 
(6), pasal 8 ayat (1), pasal 9, pasal 16, pasal 31.
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Relasi Antar Instansi

Dalam kontekskonstitusi, BPK memiliki hubungan fungsional 

dengan DPR-RI sebagaimana diatur dalam pasal 23E UUD 1945.25 

Hubungan fungsional ini penting,karena DPR-RI melakukan tugas 

pengawasan terhadap pemerintah, terutama yang terkait dengan 

tanggung jawab pelaksanaan keuangannegara. Keterkaitan DPR 

dengan BPK juga dalam konteks pertanggungjawaban negara dalam 

penggunaan uang rakyat dibawah nomenkelatur APBN. Pemerik-

saanpenggunaandana APBN juga dapat dikaitkan dengan pandan-

gan bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan (people’s sovereignty) 

berhak mengetahui dan meminta pertanggung jawaban pemerintah 

terhadap pelaksanaan APBN, Karena mereka memberikan konstri-

busi significant terhadap sumber APBN.

Kewajiban BPK memberikan hasil pemeriksaan kepada DPR 
dan DPRD terkait dengan pelaksanan tugas pemeriksaan BPK di 
Daerah. Pemberian hasil pemeriksaan tahunan BPK kepada DPD 
sejalandengan format politikperwakilan, yang tidaklagidimonopoli-
oleh DPR, tetapi juga DPD sebagai lembaga politik yang secara riel 
mewakili daerah konstituennya. Namun,sesungguhnya tidaklah ter-
lalu penting memberikan kewenangan pelaporan hasil kerja BPK ke-
pada DPD, karena DPR yang lebih memiliki otoritas fungsional se-
bagai pengawas pemerintah atas penggunaan dan penyelenggaraan 
APBN. Pemberian hasil pemeriksaan tahunan kepada DPRD lebih 
merupakan fenomena simbolis kepentingan politik local sehubun-
gan dengan kerja BPK yang juga melakukan pemeriksaan terhadap 
obyek-obyek pengguna keuangannegara di daerah.

Dalamkontekspelaksanaantugaspemeriksaan,26 BPK juga diper-
intahkan untuk memperhatikan dan memanfaatkan pendapatdan 

25 Pasal 23E UUD 1945 menentukan, “Hasil pemeriksaan keuangan Negara diser-
ahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.”

 Sebagai pembanding, pasal 23 UUD 1945 (sebelumperubahan) ayat (5) menentu-
kan, “Untuk memeriksa tanggungjawab keuangan Negara diadakan suatu Badan 
Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan denganundang-undang. Hasil 
pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Perbedaandian-
tara kedua pasal tersebut terletak pada kewajiban tunggal BPK untuk hanya mem-
berikan Laporan pemeriksaan Tahunan kepada DPR sebelum diadakan perubahan 
terhadap UUD 1945.

26 Pasal 5 RUU Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
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saran lembaga legislative serta sumber informasi penting di luar 

BPK, antaralain,yaitu:

(1) hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintahan; 

(2) informasi, saran, pendapat masyarakat dan pemerintah.

Mendengarkan informasi, saran dan pendapat masyarakat ten-

tunya dimaksudkan sumber dari lembaga professional, seperti ka-

langan organisasi profesi akuntan public ataupun kalangan profes-

sional yang dianggap mengerti seluk beluk pemeriksaan keuangan 

negara. Dengan demikian ada keterbatasan secarafungsional terha-

dap sumber dari kalangan masyarakat yang memahamis oalkeuagan 

negara. Terkait dengan pengawasan intern pemerintahan, maka lem-

baga yang berkompeten untuk berhubungan dengan BPK adalah, 

misalnya BPKP, Inspektorat Jenderal pada departemen, lembaga/

badan pemerintahan non-departemen, lembaga tinggi Negara.

Hubungan yang juga terkait fungsional BPK dengan instansi 

lainnya adalah terkait dengan bantuan tindakan hukum dari kalan-

gan kepolisian.27Bantuan kepolisian ini sangat diperlukan dalam hal 

terjadi hambatan terhada petugas pemeriksaankeuangan BPK. Ban-

tuankepolisianbersifatmemperlancarkerja BPK, seperti menjamin 

tidak berpindahnya dokumen-dokumen penting berkenaan dengan 

pemeriksaan tanggung jawab keuangan Negara.

Hak konsultasi BPK dengan DPR danMahkamahAgung juga 

mencerminkan betapa kompleks persoalan tanggung jawab pemer-

iksaan keuangan Negara tersebut.28 Konsultasi dengan DPR dimak-

sudkan agar BPK dapat memperoleh saran dan pendapat yang si-

fatnyapolitis. Sementara itu, konsultasi dengan Mahkamah Agung 

kiranya lebih merupakan kebutuhan untuk mendapatkan pendapat 

hukum (legal opinion) terhadap obyek dan subjek pemeriksaan yang 

dilakukanoleh BPK.

Penutup

Sebagai penutup pengantar diskusi ini, kiranya perlu diperjelas 

lagi mekanisme hubunganantara BPK dengan instansi pemerintah 

27 Pasal 8 RUU Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara
28 Pasal 21 RUU Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara
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di luar BPK sertamasyarakat. Perlu juga diatur tentang hak keke-

balan saksi pelapor kerugiankeuangannegara. Perlindungan saksi 

pelapor ini penting karena di sanalah titik lemah dari efektivitas pe-

meriksaan penyalahgunaan keuangan Negara selamaini.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



145Perkembangan Pemikiran Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945

TENTANG 

PENULIS

Ditengah kesibukan sebagai 

politisi dari Partai Gerindra, Dr. 

Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., 

M.H., (lahir 7 Oktober 1967) ma-

sih menyediakan waktu memberi-

kan kuliah di Universitas Pakuan 

serta memberikan pengetahuan 

dan pengalaman dalam berbagai 

forum seminar. 

Menyelesaikan jenjang Pen- 

didikan S1 di Fakultas Elektro Uni-

versitas Pancasila Jakarta (1993) 

dan Fakultas Hukum Universitas Jakarta (2009); Pascasarjana Fakultas 

Hukum Universitas Jakarta (2012); Program Doktor Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Jakarta (2012-2015).

Juga aktif menulis buku dan tulisan ilmiah pada jurnal nasional 

dan internasional. Saat ini adalah seorang politisi Indonesia dia 

menjabat sebagai Wakil Ketua DPR-RI dan sebagai anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR-RI) periode 2019—2024 melalui Daerah 

Pemilihan (Dapil) Banten III.  

Juga aktif melakukan kajian hukum pada Pusat Kajian Sengketa 

Pemilu, Sebagai: Direktur. Tahun: 2011 – 2014. 



146 Perkembangan Pemikiran Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945

Juga aktif berorganisasi di: 

•	 DPP KNPI, Sebagai: Majelis Pemuda. Tahun: 2011 -

•	 Kongres Advokat Indonesia, Sebagai: Dewan Pembina. 

Tahun: 2011 -

•	 Serikat Pengacara Rakyat , Sebagai: Dewan Pembina. 

Tahun: 2010 -

•	 Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Sebagai: Dewan Pembi-

na. Tahun: 2010 -

•	 IPSI, Sebagai: Pengurus. Tahun: 2009 -

•	 Partai Gerindra, Sebagai: Ketua DPP. Tahun: 2008 -

•	 Konas Menwa, Sebagai: Dewan Pembina. Tahun: 2007 -


